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Förord 

Först och främst vill vi tacka redovisningskonsulterna som bidragit till denna studie med sina 

kunskaper, erfarenheter och tankar. Vår tacksamhet att de avsatt tid för att intervjuas trots att de 

befinner sig mitt i en högsäsong arbetsmässigt just nu går inte att uttrycka i ord. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Torsten Andersson som med sin kunskap inom digitalisering 

har gett oss goda tips som vi har haft stor nytta av för att utveckla uppsatsen. Vi är också 

tacksamma för hjälpen gällande språk och formalia från Pernilla Carlsson. Dessutom vill vi rikta 

ett stort tack till våra nära och kära som har visat förståelse för att otaliga timmar har ägnats åt 

uppsatsskrivandet. Utan deras stöd hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie.  

 

Till sist vill vi tacka varandra för ett mycket bra samarbete. De svårigheter som vi stött på under 

studiens gång har vi löst tillsammans. Att skriva uppsats tillsammans kan beskrivas med de tre 

orden skratt, motivation och stolthet. 
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1.	  Inledning	  

 

Detta inledande kapitel kommer till en början att presentera studiens bakgrund, vilken 

kartlägger forskningsområdet och digitaliseringens omfattning. Sedan kommer ämnet att 

problematiseras genom att diskutera samhällsdebatten kring digitaliseringen i 

redovisningsbranschen. Det kommer även förklaras vad en redovisningskonsult gör och 

de digitala fenomen som behandlas i uppsatsen kommer att presenteras. 

Problematiseringen leder till en redogörelse för vad som är syftet med studien samt vilka 

frågeställningar som förhoppningsvis kommer att besvaras. Till sist klargörs studiens 

avgränsningar och uppsatsens disposition. 

 

1.1	  Bakgrund	  

Redovisningens historia går tusentals år bakåt i tiden. Det finns tecken på att babylonierna 

bokförde på lertavlor redan 2600 år före Kristus. I ett tidigt stadie förstod handelsmännen 

värdet av bokföring för att kunna effektivisera, kontrollera och underlätta handeln samt 

verksamheters beskattning. Bokföringsprinciperna är nästintill likadana som för tusentals 

år sedan, men tillvägagångssättet har utvecklats. Lertavlorna byttes ut mot papper, som 

sedan under 1900-talet byttes ut mot bokföringsmaskiner. Idag används flera digitala 

verktyg inom redovisningen, som underlättar det administrativa arbetet och gör det 

enklare att snabbt få en ekonomisk överblick för ett visst företag (Finago, u.å.). 

 

Redovisningen kan helt eller delvis hanteras av antingen redovisningsekonomer inom 

företaget eller externa redovisningskonsulter. Om ett företag känner att det inte finns tid 

att hantera redovisningen på egen hand, eller om det saknas tillräckliga 

redovisningskunskaper inom företaget, finns alternativet att anlita en 

redovisningskonsult. En redovisningskonsult kan hjälpa kunderna med flera olika 

uppdrag, bland annat löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, olika sorters 

deklarationer, koncernredovisning, budgetering och rådgivning. Redovisningskonsultens 

arbete syftar till att hjälpa företag med ekonomifrågor, men även att tolka och analysera 
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information, som till sist kan användas som ett underlag för olika företagsbeslut. Att en 

redovisningskonsult är auktoriserad betyder att konsulten har en 

redovisningskonsultsexamen, har vidareutbildat sig, anpassar sig efter Reko - Svensk 

standard för redovisnings- och lönetjänster - samt genomgår kontinuerliga 

kvalitetskontroller (FAR, u.å.). En redovisningskonsult kan antingen driva ett eget företag 

eller vara anställd på en etablerad redovisningsbyrå (Srf konsulterna, u.å.-a). 

 

Digitaliseringen i samhället har skett genom den tredje industriella revolutionen, vilken 

även kallas för den digitala revolutionen, som präglas av datorutveckling, digitalisering 

och automatisering (Nationalencyklopedin, u.å.-a). Den tredje industriella revolutionen 

har vidare fortsatt i den fjärde industriella revolutionen, som karaktäriseras av Internet of 

Things, artificiell intelligens och robotteknik (Nationalencyklopedin, u.å.-b). Tidigare har 

teknik använts för att ersätta individens fysiska färdighet och individen har istället kunnat 

koncentrera sig på kompetenskrävande, nyskapande och avancerade arbetsuppgifter. 

Även kompetenskrävande arbetsuppgifter förutspås inom snar framtid att kunna ersättas 

av maskiner. Maskiner har blivit alltmer effektiva, kraftfulla och även mer pålitliga än 

människor på många områden. Tekniken ser därmed ut att i framtiden kunna bli 

skickligare än människan (FAR & Kairos Future, 2016). 

 

En viktig aspekt av de nya teknikerna är att de kommer att påverka hur data och 

information används och att det kommer möjliggöra för företag att bli mer effektiva. 

Genom digitaliseringen inom redovisnings- och revisionsbranschen kan organisering, 

bearbetning och utvärdering av finansiella data utföras på ett mer produktivt sätt. Dessa 

förändringar kommer att påverka i stort sett alla företag framöver eftersom redovisningen 

är en betydelsefull aspekt för att företag ska lyckas (Kruskopf m.fl., 2020). När maskiner 

numera kan inhämta kunskap, vara produktiva samt analysera med nya tillvägagångssätt 

handlar digitalisering och automatisering om individens och teknikens interaktion. Denna 

förändring bör hanteras genom att erhålla kunskap om tekniken samt bilda sig en 

uppfattning om teknikens för- och nackdelar, för att kunna utvinna det bästa av tekniken 

som gynnar samhället (FAR & Kairos Future, 2016). 
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1.2	  Problematisering	  

Det pågår en debatt i samhället gällande redovisningskonsultens framtid, då 

digitaliseringen i branschen både kan uppfattas som ett hot och som en möjlighet. Linder 

(2020) rankar redovisningsekonomen högst i fråga om vilka yrkesroller som riskerar att 

automatiseras inom de närmsta fem åren. I en rapport utgiven av Strategisk forskning 

redogörs att sannolikheten är 97 procent att arbetet som bokförings- och 

redovisningsassistenter utför kommer att tas över av datorer under de kommande 20 åren 

(Fölster, 2014). Fölsters resultat kritiseras av Arntz m.fl. (2016) som menar att det är 

missvisande, då det rättare sagt enbart är vissa arbetsuppgifter som datorer kan utföra och 

att datorer därmed inte kan ta över ett helt yrke (Arntz m.fl., 2016). Därtill skriver 

Granstedt (2016) att många inom redovisningsbranschen blev oroliga när det började 

pratas om en framtida automatisering av yrket. 

 

Ett nordiskt samarbetsprojekt vid namn Nordic Smart Government (NSG) har målet att 

Norden ska bli världens mest hållbara och samordnade region år 2030. Projektet innebär 

att små och medelstora företags redovisning ska kunna göras tillgänglig i realtid samt 

kunna delas omedelbart med myndigheter och kreditgivare (Bolagsverket, 2020). Enligt 

branschexperten Jan Söderqvist, som arbetar på Visma och Panalitix, skulle en fullständig 

implementering av NSG år 2030 medföra att 80 procent av arbetsmarknaden för 

redovisningsyrken försvinner. Detta skulle innebära omfattande förändringar inom 

redovisningsbranschen. Söderqvist hävdar att arbetet för kompetenta 

redovisningskonsulter kommer att innebära andra arbetsuppgifter samt att det sannolikt 

kommer att skapas arbetstillfällen inom andra företag för konsulterna (Lennartsson, 

2021). Det finns flera fördelar med att automatisera redovisningsarbetet, exempelvis att 

arbetet utförs mer effektivt, andelen slarvfel minskar och att arbetet utförs direkt oavsett 

tid på dygnet (Granstedt, 2016). Enligt Camilla Skoog, som arbetar på Fortnox, kommer 

automatisering av redovisningen dessutom leda till att redovisningskonsulterna har 

möjlighet att få en större insikt i kundens verksamhet. Detta medför att konsulten i 

förebyggande syfte kan ge rådgivning till sina kunder (Lennartsson, 2021). Dock kan det 

vara komplicerat för mindre företag och byråer att hänga med i den digitala utvecklingen, 

eftersom det är komplext, tidskrävande och ibland även för dyrt att implementera nya 

tekniker (Kruskopf m.fl., 2020). 
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Förändringarna till följd av digitaliseringen kan naturligtvis verka skrämmande för många 

inom redovisningsbranschen, men det finns också ett mer optimistiskt synsätt. Det finns 

ingen tvekan om att redovisningsbranschen håller på att förändras till följd av 

digitaliseringen. Det faktum att den repetitiva delen av redovisningen automatiseras leder 

till möjligheten att fokus istället kan läggas på det som människan är bättre på i jämförelse 

med en dator, nämligen att analysera, bedöma rimligheter och konsekvenser samt 

personliga möten. Detta positiva synsätt på digitalisering av redovisning innebär således 

att redovisningskonsulten inte kommer att konkurreras ut av datorer (Granstedt, 2016). 

 

FAR (2020), som är en branschorganisation inom redovisning, revision samt 

rådgivning,  har i en rapport som handlar om framtiden för både löne- och 

redovisningskonsulter identifierat hur digitalisering och automatisering påverkar 

yrkesrollerna. I rapporten poängteras att förändringar i yrkesrollen kommer att fortsätta 

ske, men att det däremot finns goda förutsättningar för konsulterna att själva påverka sin 

framtid. Enligt rapporten förmodas konsulten att syssla mindre med redovisning och 

desto mer med rådgivning, rapporter och analyser. Att hjälpa sin klient in i 

digitaliseringen genom systemval samt användning av relevanta digitala verktyg är 

ytterligare en funktion i konsultens roll. För att kunna hjälpa sina klienter i sin nya 

förändrade roll, krävs att redovisningskonsulten utvecklar egenskaper såsom 

affärsmässighet, analytisk förmåga och teknisk kompetens (FAR, 2020). Även 

revisionsbyrån PwC har uppmärksammat att det finns ett behov av att utveckla både 

medarbetares och kunders kunskaper inom de nya teknikerna. Under år 2019 

introducerade byrån ett program vid namn New World. New skills i syfte att förbättra 

medarbetares och kunders kunskaper inom den digitala världen. Samtidigt lanserades 

appen Digital Fitness App som innehåller information om nya tekniker, datadrivna 

arbetssätt samt förändringar inom digitalisering, där informationen spelas upp i korta 

avsnitt och anpassas efter användarens behov (Hadjipetri Glantz, 2020). 

 

Då redovisningskonsulter använder sig av allt mer digitala verktyg i sitt arbete, är frågan 

hur detta påverkar deras arbete. Moll och Yigitbasioglu (2019) nämner att det finns flera 

olika digitala tekniker som kommer att medföra en stor påverkan på 

redovisningskonsulten och dess arbete. De digitala tekniker som kommer att beröras i 

denna studie, och som fortsättningsvis kommer benämnas som fenomen, är  big data, 
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molntjänster, blockchain (Moll & Yigitbasioglu, 2019), artificiell intelligens (Greenman, 

2017), maskininlärning (Türegün, 2019), data mining (Amani & Fadlalla, 2017) samt 

robotic process automation (Kokina & Blanchette, 2019). 

 

Tidigare forskningsstudier har undersökt både för- och nackdelar med implementering av 

digitala tekniker inom redovisning (Al-Htaybat & von Alberti-Alhtaybat, 2017; Groșanu 

m.fl., 2020; Türegün, 2019). Det finns även forskningsstudier som har fokuserat på ett 

visst fenomen för att undersöka hur det används i redovisningsyrket, användarens 

kunskap om fenomenet eller hur konsultens roll kommer påverkas av fenomenet (Al-

Htaybat & von Alberti-Alhtaybat, 2017; Groșanu m.fl., 2020). Andra studier har 

fokuserat mer på vilken kompetens som framtidens redovisningskonsult kommer att 

behöva (Kruskopf m.fl., 2020; Shaffer m.fl., 2020). Moll och Yigitbasioglu (2019) 

upplyser att forskning behövs inom hur förhållandet mellan klient och konsult kommer 

att förändras. Frågan är om redovisningskonsulten för små och medelstora företag 

kommer fortsätta att sköta redovisningen eller om rollen som konsult kommer att innebära 

mer rådgivning. Det finns även ett behov av att undersöka hur organisationer ska utveckla 

medarbetarnas kompetens för att anpassa sig efter nya implementerade tekniker och skapa 

det mervärde som organisationen eftersträvar (Moll & Yigitbasioglu, 2019). Vi har ingen 

kännedom om att det tidigare studerats vilka digitala verktyg konsulten använder i sitt 

arbete och samtidigt utretts vilken inverkan dessa verktyg har på konsultens roll samt 

tekniska skicklighet. Vi tycker att detta är ett intressant ämne att diskutera med tanke på 

den pågående digitaliseringen som sker i samhället och i synnerhet inom 

redovisningsbranschen.  

1.3	  Syfte	  

Syftet med studien är att utifrån de digitala fenomenen undersöka vilka digitala verktyg 

redovisningskonsulten använder i sin yrkesroll. Dessutom är syftet att förstå hur 

användningen av dessa verktyg påverkar både konsultens arbetssätt samt 

kompetensbehov.  
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1.4	  Problemformulering	  

Ovanstående bakgrund, problematisering och syfte utmynnar i följande frågeställningar: 

•   Vilka digitala verktyg, om några, använder sig redovisningskonsulten av i sitt 

arbete för att hantera digitala fenomen? 

•   Om det finns någon påverkan, hur påverkar denna användning 

redovisningskonsultens arbetssätt och krav på kompetens? 

1.5	  Avgränsningar	  

Till följd av tidsbegränsningen avgränsas studien till att enbart fokusera på 

redovisningskonsulter. Eftersom mindre företag och byråer inte har samma 

förutsättningar att implementera nya tekniker som etablerade byråer har (Kruskopf m.fl., 

2020), kommer studien vidare avgränsas till att endast inkludera redovisningskonsulter 

som är anställda på etablerade redovisningsbyråer. Geografiskt avgränsas studien av 

praktiska skäl till att endast inkludera redovisningskonsulter som arbetar i Skåne. 

1.6	  Disposition	  

Nästkommande kapitel (2) är en teoretisk referensram där tidigare studier och redan känd 

kunskap inom området läggs fram. Detta kapitel inleds med en förklaring om hur 

litteratursökningen har gått till, och vilka nyckelord som använts. Sedan presenteras 

tidigare litteratur om olika digitala fenomen och exempel på hur de kan användas, följt 

av tidigare studier om hur arbetssättet och kompetensbehovet förändras i takt med 

digitaliseringen. Det andra kapitlet avslutas med att litteraturen sammanfattas och 

forskningsmodellen framförs. Därefter följer metodkapitlet (3), innehållande en 

presentation av både det vetenskapliga och det praktiska metodvalet. I det vetenskapliga 

metodvalet redogörs för författarnas förförståelse samt studiens angreppssätt och 

forskningsstrategi. I det praktiska metodvalet framförs hur urvalet har gått till samt hur 

intervjuerna har konstruerats och genomförts. Dessutom innehåller det praktiska 

metodvalet en förklaring om hur data har bearbetats samt vilka etiska principer och 

kvalitetskriterier som tagits hänsyn till. I kapitlet efter (4) kommer studiens resultat att 

redovisas, kategoriserat efter studiens två frågeställningar. Först redogörs för de digitala 

verktyg som respondenterna använder i sitt arbete, sedan följer en utläggning om hur 



	   	   Fröberg	  &	  Hansson	  

7 

respondenterna anser att denna användning påverkar arbetssättet och kompetensbehovet. 

Detta resultat kommer, i kombination med den teoretiska referensramen, att diskuteras i 

uppsatsens näst sista kapitel (5). Den eventuella kopplingen mellan de digitala fenomenen 

som introduceras i den teoretiska referensramen och de digitala verktyg som 

uppmärksammas i resultatet kommer att analyseras. Dessutom diskuteras hur arbetssättet 

och kompetensbehovet förändras till följd av digitaliseringen, både utifrån den teoretiska 

referensramen och vad denna studie resulterar i. Det sista kapitlet (6) sammanfattar 

studien genom att redogöra för de slutsatser som kan dras till följd av studiens 

frågeställningar. Till sist beskrivs vad denna studie bidrar till, vilka begränsningar som 

finns med studien samt framtida forskningsförslag. 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  och	  tidigare	  studier	  

 

I kommande kapitel diskuteras digitala fenomen inom redovisningsyrket på ett djupare 

plan, samt hur dessa kan hanteras med hjälp av digitala verktyg. Det redogörs även för 

hur digitaliseringen har inverkat på redovisningskonsultens arbetsmetoder samt vilket 

behov av kompetens som krävs i konsultens nyanserade roll. Avslutningsvis presenteras 

en modell som tydligt förklarar sambandet mellan digitala fenomen, digitala verktyg, 

arbetssätt samt kompetensbehov.  

 

2.1	  Digitala	  fenomen	  och	  verktyg	  inom	  redovisningsyrket	  

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) omfattas både av olika 

kommunikationsnätverk och tekniken som används inom dessa nätverk (OECD, u.å.). 

IKT-sektorn är en bransch som investerar kraftigt i både digitala teknologier samt 

forskning och utveckling inom detta. Inom näringslivet är denna sektorn en av de mest 

expansiva och har ett ökande värde för nästintill alla företag i dagens samhälle, då den 

genererar effektivisering, kvalitetsutveckling och strukturomvandlingar. Idag utgörs 

IKT-sektorn främst av tjänsteproducerande företag (Ek & Ek, 2020). Big data, 

molntjänster, artificiell intelligens, blockchain är några tekniker som inkluderas inom 

IKT (Stone m.fl., 2021). Moll och Yigitbasioglu (2019) menar att digitala fenomen är 

tekniker som kan hjälpa till att skapa ett större värde för produkter och tjänster. Digitala 

verktyg är de system som används i praktiken för att hantera dessa digitala fenomen som 

växer fram i takt med den fjärde industriella revolutionen (Moll & Yigitbasioglu, 2019). 

Detta avsnitt kommer fortsättningsvis att utforska de digitala fenomenen big data, 

molntjänster, blockchain, artificiell intelligens, maskininlärning, data mining samt 

robotic process automation. Digitala verktyg som kan användas för att hantera dessa 

fenomen kommer även att diskuteras.  

2.1.1	  Big	  data	  

Big data är lagring av data med stor volym, hög hastighet och stor variation (Moll & 

Yigitbasioglu, 2019). Den omfattande volymen av data, som big data utgörs av, är 
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komplicerad att hantera då det krävs en särskild mjukvara med analysteknik och en 

hårdvara med en stor processorkapacitet (Ek & Ek, 2020). Denna datahantering gör det 

möjligt att få en överblick över stor mängd information, vilket underlättar för 

processautomatisering samt för att fatta beslut (Moll & Yigitbasioglu, 2019). Big data 

kan förekomma genom exempelvis data som bildas i företagens produktion och 

affärsverksamhet. I olika slags affärshändelser bokförs data gällande kunder, inköp och 

försäljning (Ek & Ek, 2020). Big data tros förändra både utövningen av den finansiella 

redovisningen och redovisningsyrket. Exempelvis gör big data det möjligt att kvaliteten 

på information är mer exakt, vilket är användbart vid bland annat lagervärdering (Al-

Htaybat & von Alberti-Alhtaybat, 2017). Det är dessutom användbart vid värdering av 

immateriella tillgångar, vilka innefattar även sådana tillgångar som inte är tvungna att 

finnas med i balansräkningen (Moll & Yigitbasioglu, 2019).  Då kvaliteten och relevansen 

i redovisningen förbättras bidrar detta till en ökad öppenhet gentemot intressenter. 

Utformning av nya samt förbättring av befintliga redovisningsstandarder kommer 

innebära att utvecklingen inom redovisningsyrket stämmer bättre överens med 

realtidsekonomin (Al-Htaybat & von Alberti-Alhtaybat, 2017).  

 

För många företag kan det vara fördelaktigt att använda sig av big data verktyg. Däremot 

kan det vara komplicerat att i praktiken ändra ett befintligt bokförings- och styrsystem för 

att inkludera big data (Al-Htaybat & von Alberti-Alhtaybat, 2017). För en 

redovisningsbyrå som framställer en stor kvantitet av data finns det stor potential till att 

utföra analyser, upptäcka mönster samt utforma ekonomiska flöden genom användning 

av big data. Detta medverkar till ökad effektivitet, eftertraktade affärer samt nya 

kundrelationer (FAR & Kairos Future, 2016). Al-Htaybat och von Alberti-Alhtaybat 

(2017) anser att det krävs att redovisningskonsulterna intresserar sig för ny teknik genom 

att exempelvis använda sig av analytiska hjälpmedel. Emellertid kan digitalisering av 

redovisningen anses som oroande, då kommunikationen minskar och uppmärksamhet 

istället riktas mer mot dataanalys. Genom dataanalys möjliggörs att individers behov samt 

framtida handlingar kan förutses genom databaser och statistiska modeller som har mer 

kunskap om individerna än de själva har. Följaktligen utarbetas mer korrekt information 

genom dataanalys, samtidigt som det kan finnas en ängslan att förlita sig mer på en 

statistisk analys och mindre på sin egen erfarenhet och kompetens (Al-Htaybat & von 

Alberti-Alhtaybat, 2017). 
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Något som är värt att tänka på gällande insamling av data är att den följer 

dataskyddsförordningen GDPR. Företag behöver både ta hänsyn till sin egna tillgång till 

data och den enskildas rättigheter till denna data. Det kan nämligen förekomma att 

obehöriga lyckas få tillgång till personliga eller känsliga data genom antingen dataintrång 

eller bristfälliga rutiner inom företaget. Utifrån GDPR är kraven på datasäkerhet hårda, 

vilket innebär att personuppgifter inte får komma obehöriga tillhanda (Ek & Ek, 2020).  

2.1.2	  Molntjänster	  

Molntjänster är IT-tjänster som tillhandahåller mjukvara, lagringsutrymme, datorkraft 

och motsvarande via internet (Ek & Ek, 2020). Det finns fyra olika modeller för 

molntjänster, nämligen privata molntjänster, publika molntjänster, gemensamma 

molntjänster samt hybrida molntjänster. Molntjänster gör det enklare att snabbt kunna 

dela information med andra och att komma åt information från olika mobila enheter (Moll 

& Yigitbasioglu, 2019).  Molntjänster kan även delas in i tre olika typer: Software as a 

Service (SaaS), Platform as as Service (PaaS) samt Infrastructure as a Service (IaaS). 

SaaS är den mest förekommande molntjänsten, vilken förser program och applikationer 

via internet såsom hotmail, g-mail och Facebook. PaaS vänder sig till program- och 

applikationsskapare. Tjänsten innebär att användaren får möjlighet att utnyttja en 

utvecklingsmiljö eller plattform i molnet och kan där installera sina egna applikationer, 

som exempelvis Google App Engine och Microsoft Azure. Den tredje typen av 

molntjänst, IaaS, utgörs av IT-infrastrukturella tjänster på internet. Både konsumenter 

och företag kan använda funktioner såsom lagring, nätverk och servrar i dessa tjänster 

som ett alternativ till att investera i självständiga servrar, programvara och lagring (FAR 

& Kairos Future, 2016). 

 

En fördel med molntjänster är att företag inte behöver köpa och sköta sina IT-resurser 

själva, utan kan köpa de program som det finns ett behov av vid en viss tidpunkt. Det 

betyder också att företag endast betalar för den tid som IT-tjänsten utnyttjas. Samtidigt 

behöver företag inte heller själv uppdatera, installera eller ta säkerhetskopior av sin data, 

då leverantören för molntjänsten sköter det.  En annan fördel är att molntjänster är 

utformade för att snabbt kunna hantera ett ökat eller minskat omfång, vilket är lämpligt 

när belastningen eller användarna ökar. Att använda sig av molntjänster kan därför vara 
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flexibelt för mindre företag som inte har egen personal inom IT. För ett större bolag som 

vill reducera sin IT-avdelning kan molntjänster också vara ett alternativ. Då molntjänster 

används i större utsträckning av ett bolag är det tillräckligt att bolagets IT-resurser utgörs 

av ett fåtal program som utnyttjas på personalens datorer. Ett molnbaserat affärssystem 

gör det även möjligt för användarna att komma åt affärssystemet oavsett var de är 

stationerade, förutsatt att de har åtkomst till internet (Ek & Ek, 2020).  

 

I redovisningskonsultens arbete kan molnbaserade tjänster användas för bland annat 

bokföring, analys, regelefterlevnad samt rapportering. En av flera fördelar med 

molntjänster är att redovisningskonsulten behöver ägna mindre tid åt att säkerhetskopiera 

sitt material på datorn, i jämförelse med ett platsbundet ERP-system (Moll & 

Yigitbasioglu, 2019). Ett ERP-system är ett affärssystem som hanterar företagets 

informationsbehandling och integrerar olika affärsprocesser (Dai & Vasarhelyi, 2017). 

Genom molnbaserade tjänster kan sekretessbelagd information arkiveras på ett smidigt, 

säkert och tidsenligt sätt. När dokumenten arkiveras digitalt blir dokumenten mer 

lätthanterliga samt mer lättillgängliga vid en återsökning (Sjöström, 2016). Det är även 

möjligt att automatisera och effektivisera arbetsuppgifter inom redovisning genom 

molnbaserade tjänster, vilket både främjar planering och rapportering. Ytterligare en 

fördel med molntjänster är att konsulten har möjlighet till att disponera information 

omedelbart genom användning av applikationer (Moll & Yigitbasioglu, 2019). I flertalet 

system finns även funktioner för exempelvis hantering av digitala fakturor och kvitton 

(FAR & Kairos Future, 2016). Molntjänster kan även underlätta relationer med 

konsultens klienter då information kan delas mellan parterna (Moll & Yigitbasioglu, 

2019). 

 

Enligt FAR och Kairos Future (2016) väljer vissa byråer att ta fram egna system, medan 

vissa byråer väljer att köpa in system från en större systemleverantör, som exempelvis 

Visma, eller att lagra sin data på egna servrar. En prisbelönt leverantör av molntjänster är 

Xero, som erbjuder samtliga tjänster som ett företag kan tänkas behöva för sin 

ekonomihantering genom mobila och smidiga applikationer. Applikationerna kan 

sammanlänka företagets redovisning med individer oavsett tid och placering (FAR & 

Kairos Future, 2016). Ett annat exempel på ett molnbaserat verktyg är Fortnox. Fortnox 
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är en plattform för ekonomiadministration och kan användas av såväl mindre företag, 

redovisningsbyråer, föreningar och skolor. Fortnox erbjuder program för såväl 

fakturering, bokföring samt löner och kan även integreras med andra program (Fortnox, 

u.å.).  

 

Molntjänster har använts för att utveckla olika affärsprogramvaror, som exempelvis ERP-

system och kundhanteringssystem (CRM-system) (Chang, 2020). CRM-system kan 

utnyttjas av företag för att kunna hjälpa och stärka relationen med sina kunder. I systemet 

både lagras och analyseras information om kunderna. CRM-systemet kan därmed vara ett 

betydelsefullt verktyg för att öka företagets konkurrenskraft (Ek & Ek, 2020).  

2.1.3	  Blockchain	  

Blockchain är att dela information från en huvudbok inom ett stort nätverk. Denna 

distribuerade kedjeteknik har framför allt använts för kryptovalutor som Bitcoin, men har 

numera börjat introduceras inom organisationer i ett icke-finansiellt syfte. Mycket talar 

för att blockchain kommer att reformera många olika branscher då automatisering 

används för att reducera transaktionskostnaderna för företagen (Moll & Yigitbasioglu, 

2019). Blockchain kan, i jämförelse med ett ERP-system, användas för verifiering av 

transaktioner, lagring samt organisering till en samling av datorer. Detta reducerar risken 

för felaktigheter som kan påverka hela systemet (Dai & Vasarhelyi, 2017). Genom 

blockkedjetekniken skapas en bokföringsfil som konstrueras block för block till en 

enhetlig kedja av data. Bokföringsfilen kan antingen vara helt eller delvis öppen. I 

blockkedjan lagras endast kryptografiska nycklar som är framställda från ett digitalt 

dokument. Exempelvis kan ett avtal mellan två parter krypteras ned till en 32-bitars kod, 

som kallas “hash”. Hashen kan sägas motsvara ett fingeravtryck, vilket innebär att den är 

säregen och att en rekonstruktion av dokumentet genom hashen är ogenomförbart. Enbart 

dokumentinnehavaren kan antyda att koden konstruerades med det specifika dokumentet. 

Verifikationen är därmed separerad från originaldokumentet och dokumentet verifieras 

genom den öppna bokföringsfilen (FAR & Kairos Future, 2016).  

 

FAR och Kairos Future (2016) har noterat två områden inom redovisning där blockchain 

är användbart. Det första användningsområdet är vid transaktioner av exempelvis 
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tillgångar.  Aktier, obligationer, valutor och fastigheter är ett fåtal av flera tillgångar som 

genom blockchain kan skapas digitalt och som sedan kan överföras och registreras i 

blockkedjan. I praktiken representeras varje tillgång av en digital kod och överföringen 

av tillgången bekräftas genom en dataverifikation i blockkedjan. Då denna funktion 

medför att underlagen blir icke-kopierbara, kan detta i framtiden användas för att göra 

digitala kvitton icke-kopierbara. Detta skulle underlätta för Skatteverket genom att de 

skulle kunna godta digitala kvitton istället för fysiska (FAR & Kairos Future, 2016). Vid 

en granskning som utförs av Skatteverket analyseras ett bolags bokföring, vilket 

innefattar bland annat fakturor och dess underlag. Skatteverket kontrollerar även om en 

riktig transaktion ligger till grund för fakturan (Skatteverket, u.å.). Idag tar företag ett foto 

på papperskvittot för att i sin bokföring använda den digitala kopian av kvittot. Trots detta 

måste företaget ändå spara papperskvittot under en period. Anledningen till detta är för 

att den digitala kopian inte accepteras utan förbehåll, då det kan förenkla bedrägerier och 

komplicera skattekontroller. Digitala kvitton är möjliga att kopieras samt kan ett och 

samma kvitto användas för att göra skatteavdrag i olika företag. Genom acceptans av 

digitala kvitton hade företags administration och arbete minskat. Företaget hade inte 

behövt överföra kvitto från pappersformat till digital form för att kunna redovisa det och 

därefter arkivera papperskvittot. En fullständig digital metod för redovisning av kvitto 

möjliggör även för en större omfattning av automatkontering, vilket effektiviserar 

hanteringen (FAR & Kairos Future, 2019). Ett exempel på verktyg som kan användas för 

kvittohantering är Blikk (Srf Konsulterna, u.å.-b). Genom Blikk Kvittohantering kan 

kvittot fotograferas med mobilen och det är sedan möjligt att sammanlänka utgiften till 

antingen en order som ska faktureras vidare till kund eller om det är en privat utgift som 

ska appliceras på den anställdes lön. Genom användning av tjänstens kvittotolkning kan 

det manuella arbetet reduceras, då inköpsställe, datum, belopp och moms kan läsas in. 

Kvittotolkaren lär sig med tiden att identifiera kvitton och föreslår hur dessa ska konteras 

(Blikk, u.å.-a).  

 

Ett annat användningsområde för blockchain är verifikationer av avtal, underskrifter samt 

kontraktsflöden. Trovärdighet samt bekräftelse av digitala filer kan verifieras genom 

blockchain (FAR & Kairos Future, 2016). Blikk Avtalshantering kan användas för att 

lagra både företagets interna och externa avtal. Tjänsten förenklar även avtal- och 

dokumenthanteringen genom att dokument kan skickas för att signeras digitalt. 
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Inställningar kan även göras för behörighet samt vilka som ska signera dokumentet och i 

vilken följd.  Blikk integrerar bland annat med ett nordiskt marknadsledande företag inom 

digital signering och identifiering (Blikk, u.å.-b). En fördel med blockchain är också att 

det skyddar från obehörig åtkomst och förhindrar därmed att information kan ändras, 

förstöras eller stjälas (Dai & Vasarhelyi, 2017). Genom blockchain kan det också 

garanteras att bokföringslagens kriterium om att ändringar i bokföringen som sker i 

efterhand måste registreras med orsak, tidpunkt samt vem som utfört ändringen uppfylls 

(FAR & Kairos Future, 2016). 

 

FAR och Kairos Future (2019) framför i sin rapport hur blockkedjeinspirerande tekniker 

skulle kunna användas vid fullmaktshantering. Idag upprättas en fullmakt digitalt genom 

att en digital fil innehållande fullmakten signeras genom en elektronisk ID-handling. En 

digital underskrift kopplas då till fullmakten, vilket innebär att fullmaktens giltighet 

bekräftas. Ett förslag är att giltigheten parallellt ska kontrolleras genom att fullmakten 

registreras i  blockkedjan som en hash. Både fullmaktsgivare och fullmaktstagare tilldelas 

varsin publik nyckel som kan användas för att avsluta fullmakten. Fullmakten är därmed 

endast giltig om ingen av parterna avslutat fullmakten i blockkedjan (FAR & Kairos 

Future, 2019).  

2.1.4	  Artificiell	  intelligens	  och	  maskininlärning	  

Artificiell intelligens (AI) är ett begrepp som inkluderar ett flertal olika tekniker, vilka är 

förenade genom att teknikerna kan hämta in data, upptäcka samband, fatta beslut samt 

handla med utgångspunkt i besluten (Ek & Ek, 2020). AI kan också sägas vara datorns 

förmåga att efterlikna mänsklig intelligens. Det finns olika nivåer av AI, och det utvecklas 

ständigt för att i framtiden kunna utföra ännu mer komplicerade uppgifter (Greenman, 

2017). AI förväntas kunna integrera maskinbaserat lärande, där systemet både lär sig och 

kan upptäcka mönster. Detta medför att systemet utvecklar sin precision och kan utföra 

handlingar utan människans beslutsfattande (Shaffer m.fl., 2020). 

 

AI skulle kunna användas i ett flertal olika produkter och tjänster inom redovisning såsom 

kundservice, logistik, försäljning, marknadsföring samt informationsanalys. Inom 

redovisningskonsultens yrke, där arbetsuppgifter som bokföring samt rapportutformning 
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ingår, kan AI användas för att automatisera arbetskrävande och repetitiva uppgifter 

(Greenman, 2017). Exempel på dessa arbetsuppgifter är datainsamling i samband med 

värdering av tillgångar och skulder samt förberedelsearbete vid finansiella rapporter 

(Leitner-Hanetseder m.fl., 2021). Detta innebär en effektivisering, där konsulten inriktar 

sig på beslutsfattande snarare än insamling av data, och möjliggör för konsulten att arbeta 

mer med tjänster som medför ett mervärde för kunden (Greenman, 2017; Türegün, 2019).  

 

Maskininlärning är en del av AI, och innebär att hitta mönster i data med hjälp av 

algoritmer för att sedan kunna göra olika förutsägelser. Syftet är att datorn ska lära sig 

utan instruktioner. Djup maskininlärning är när maskininlärningen kan precisera och 

klassificera information som en människohjärna (Türegün, 2019). Maskininlärning 

förenas ofta också med big data, då data är en utgångspunkt för att kunna utveckla 

användningssätt inom maskininlärning (Ek & Ek, 2020). Genom maskininlärning skulle 

stora datamängder i en dator kunna analyseras och resultera i att samband i fakturor kan 

upptäckas. Exempelvis vid händelse av att en faktura från en specifik leverantör har några 

särskiljande drag som är igenkännande från tidigare fakturor, kan datorn avväga att 

konteringen av fakturan ska ske på ett liknande sätt samt att fakturan attesteras av samma 

personer som de tidigare fakturorna (FAR & Kairos Future, 2016).  

2.1.5	  Data	  mining	  

Enligt Amani och Fadlalla (2017) innefattar data mining flera olika tekniker, däribland 

från statistik, maskininlärning och databaser. Genom data mining tillämpas algoritmer 

som kan upptäcka mönster i stora mängder data, vilket hjälper företag att fokusera på den 

viktigaste informationen. Data mining kan användas både i icke-finansiellt samt 

finansiellt syfte, där redovisning omfattas. Möjligheter som data mining skapar är bland 

annat effektivisering vid särskiljande av samband mellan olika prestationsmått samt 

granskning av datas tillförlitlighet. Data mining underlättar för organisationer att utnyttja 

den viktigaste informationen som finns i dess databaser, däremot måste användaren 

inneha tillräcklig kunskap för att både förstå data samt de analystekniker som används 

(Amani & Fadlalla, 2017).  
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Amani och Fadlalla (2017) redogör att det finns tre huvudsyften med data mining. Det 

första syftet innebär att mönster kan urskiljas för att beskriva data, medan det andra syftet 

är att variabler används för att prognostisera andra intressanta variabler. Det tredje syftet 

med data mining är att den optimala lösningen till problemet utformas. För att uppnå 

dessa syften finns det olika funktioner inom data mining som kan användas, som 

exempelvis klassificering, klusteranalys, outlier detection, optimering och visualisering. 

Klassificering innebär att dela in data i olika förutbestämda klasser. Genom klusteranalys 

segmenteras data till väsentliga grupper. Outlier detection syftar på att upptäcka data som 

är avsevärt avvikande. Optimering handlar om att utifrån ett antal resurser finna den mest 

lämpliga lösningen. Visualisering inriktas på förståelse och redogörelse av data. Data 

mining kan exempelvis integreras inom ett affärssystem för att tillämpa funktionerna som 

ovan nämnts. Inom data mining förekommer även olika typer av tekniker, där varje teknik 

behandlar ett visst syfte, problem och affärsbehov (Amani & Fadlalla, 2017).  

2.1.6	  Robotic	  Process	  Automation	  

Robotic Process Automation (RPA) är en framväxande programvaruteknik som 

programmeras för att genomföra arbetsuppgifter som utgår från ett arbetsflöde där regler 

är konstruerade för varje arbetsuppgift. Med hjälp av robotteknik och AI tillämpas RPA 

för att digitalisera eller automatisera arbetsuppgifter som inte kräver mänskligt 

engagemang (Kokina & Blanchette, 2019). Automatisering är lämpligt för 

arbetsuppgifter som är repetitiva, som sällan förändras (Harrast, 2020) och som är i stor 

volym (Kokina & Blanchette, 2019). Exempelvis kan RPA möjliggöra att data som 

tidigare behövde förflyttas manuellt från ett system till ett annat, istället förflyttas 

automatiskt. RPA ger en effektiv avkastning på investeringen om det implementeras för 

rätt arbetsuppgifter (Harrast, 2020), eftersom arbetskraft och tidsåtgång minskar (Kokina 

& Blanchette, 2019). RPA kan även hjälpa till att öka redovisningens kvalitet, då risken 

för misstag minskas (Kokina & Blanchette, 2019). Arbetsuppgifter som genomgår 

löpande förändringar eller som behöver kontrolleras bör inte automatiseras då det sällan 

ger avkastning på investeringen (Harrast, 2020). 

 

Kokina och Blanchettes (2019) studie visar bland annat att implementering av RPA inte 

är helt okomplicerat. Ett av de deltagande företagen implementerade robotteknik för att 
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automatisera en specifik arbetsuppgift, men märkte att arbetsuppgiften inte var tillräckligt 

standardiserad för att automatiseras, och gick därför tillbaka till att genomföra 

arbetsuppgiften manuellt igen. Samma företag påpekade att automatisering av en enkel 

arbetsuppgift tog lång tid och var dyrt att implementera (Kokina & Blanchette, 2019). 

Harrast (2020) menar därför att de första arbetsuppgifterna som automatiseras bör vara 

de mest simpla, för att därefter utveckla RPA-systemet till att kunna hantera även mer 

komplicerade arbetsuppgifter. Dessutom måste redovisningsbyråerna se till att RPA-

systemen underlättar för interna kontroller, för att minimera de risker som automatisering 

medför (Harrast, 2020). 

 

Implementering av robotteknik i redovisningsyrket är fortfarande i ett tidigt stadie, men 

kommer att förändra arbetssättet och rollen för redovisningskonsulterna. Det finns en 

ovisshet om hur rollen kommer att förändras när redovisningskonsulterna framöver 

arbetar tillsammans med robotverktyg. Däremot är det tydligt att det finns möjligheter för 

redovisningskonsulterna att utveckla sina kompetenser (Harrast, 2020; Kokina & 

Blanchette, 2019), vilka kommer att diskuteras ytterligare i nästkommande avsnitt.  

2.2	  Nyanserade	  arbetsmetoder	  samt	  kompetensbehov	  

Ek och Ek (2020) menar att forskning indikerar att investeringar i ny teknik har haft en 

väsentlig innebörd för den starka produktivitetstillväxten i företag. Att även genomföra 

organisationsförändringar samt investera i komplementära investeringar, som exempelvis 

utbildning och kompetensutveckling, är nödvändigt för att ny teknik ska öka 

produktiviteten. Digitaliseringen nyanserar nämligen arbetsuppgifterna för anställda i ett 

företag och därmed påverkas även företagets kompetensbehov (Ek & Ek, 2020).  

 

Kompetensbehovet för redovisningskonsulten förändras ständigt i takt med 

digitaliseringen  (Greenman, 2017). I takt med att kompetensbehovet förändras, kommer 

även redovisningskonsultens yrkesroll att förändras (Kokina & Blanchette, 2019). I 

jämförelse med att rollen har förändrats mycket de senaste 20 åren, kommer den även att 

nyanseras inom de kommande 20 åren (Greenman, 2017). Exakt hur 

redovisningskonsultens yrkesroll kommer att förändras är dock svårt att konfirmera i 

nuläget (Kokina & Blanchette, 2019). FAR och Kairos Future (2016) nämner två 
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alternativa sätt på hur yrkesrollen för redovisningskonsulter kan förändras. 

Redovisningsbyråerna kan välja att fokusera på att produktspecialisera 

redovisningskonsulterna. Dessa redovisningskonsulter kommer då att vara oerhört 

duktiga på sitt område, eftersom de specialiserat sig inom just det området. Det alternativa 

tillvägagångssättet för redovisningsbyråerna är att fokusera på fullserviceleverantörer. 

Syftet är då att erbjuda ett helhetskoncept för kunden, som inkluderar bland annat 

konsultation inom redovisning och skatt samt rådgivning gällande exempelvis ägarfrågor. 

Trots att fysiska möten med kund är värdefulla, kommer det geografiska avståndet bli 

mindre väsentligt till följd av digitaliseringen och redovisningskonsulten behöver därmed 

inte vara bosatt på samma ort som kunden (FAR & Kairos Future, 2016). 

 

Greenman (2017) anser att redovisningskonsulten kommer att fokusera mer på 

rådgivning, affärsutveckling och riskhantering, vilket medför att konsulten behöver 

specialisera sig och även utöka sin kompetens för att kunna använda sig av tekniska 

hjälpmedel (Greenman, 2017). Av redovisningskonsultens arbete har 80 procent bestått 

av redovisning och 20 procent har bestått av rådgivning, vilket kommer fördelas tvärtom 

framöver (FAR & Kairos Future, 2016). Konsulten kan behöva utveckla både sina 

tekniska och sociala färdigheter för att anpassa sig till sin nya roll. De tekniska 

färdigheterna innefattar exempelvis analysförmåga, förståelse för programvara samt 

kunskap inom datasäkerhet. De sociala färdigheterna handlar bland annat om 

kommunikationsförmåga, ledarskap, försäljningskunskaper samt riskhantering 

(Kruskopf m.fl., 2020). Den sociala kompetensen är viktig med tanke på att 

kundupplevelsen kommer att vara avgörande för redovisningskonsultens överlevnad. 

Kundrelationerna kommer att förändras genom ökad rådgivning, eftersom att allt fler 

kunder kan sköta det repetitiva redovisningsarbetet själva på grund av automatisering av 

flöden (FAR & Kairos Future, 2016). Även Ek och Ek (2020) menar att samtidigt som 

det finns ett behov av att utveckla den digitala kompetensen, behöver den kompletteras 

med kompetens inom ledarskap och kommunikation. Detta kan resultera i att medarbetare 

får högre lön, då företaget anser att kompetensen är värdefull och kan bidra till 

verksamhetens utveckling (Ek & Ek, 2020). Då tekniska system används allt mer av 

redovisningskonsulten kommer det även finnas ett större behov av personal som kan 

hantera tekniska problem som uppstår i systemen (Kruskopf m.fl., 2020). Kruskopf m.fl. 

(2020) menar även att nya redovisningsyrken kommer att skapas där konsulten 
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specialiserar sig inom ett visst område. Till exempel nämns att konsulten kan specialisera 

sig inom blockchain, fintech, datasäkerhet eller nätbrottslighet (Kruskopf m.fl., 2020).  

 

Att automatisera vissa arbetsuppgifter inom redovisning är en komplex utmaning för 

redovisningsbyråerna, vilket innebär att det även ligger i byråns intresse att 

redovisningskonsulterna har kunskaper inom IT (Kokina & Blanchette, 2019). Genom att 

implementera ny teknik kommer redovisningskonsulten att både bli mer specialiserad och 

konkurrenskraftig. Redovisningskonsulten kommer inte endast att sköta klientens 

finansiella redovisning, utan kommer även kunna hjälpa till med att integrera exempelvis 

AI i klientens verksamhet. Som tidigare nämnts, krävs således att konsulten får utbildning 

och att redovisningsbyrån är tillmötesgående kring att bekosta detta för konsulten 

(Shaffer m.fl., 2020). Alternativt kan redovisningskonsulter utveckla sina tekniska 

kunskaper genom att arbeta tillsammans med datavetare, och då kunna utväxla kunskap, 

metoder och expertis mellan varandra. Detta kan även resultera i att precisionen och 

trovärdigheten i den ekonomiska rapporteringen optimeras (Al-Htaybat & von Alberti-

Alhtaybat, 2017).  

 

För en konsult som arbetat länge inom branschen kan det vara en utmaning att lära sig 

den nya tekniken, till skillnad från en nyexaminerad som möjligtvis utvecklat färdigheter 

inom informationsteknik, dataanalys samt cybersäkerhet i redovisningsprogram under sin 

universitetsutbildning (Shaffer m.fl., 2020). Till skillnad från Shaffer m.fl (2020) menar 

Kruskopf m.fl. (2020) att redovisningsstudenter inte får tillräcklig kunskap i teknik och 

informationssystem under sin utbildning, då det inte utgör tillräckligt utrymme i 

kurslitteraturen. Eftersom framtiden inom branschen troligtvis kommer innefatta att 

analysera och förbättra digitala redovisningssystem är det betydande för nyexaminerade 

redovisningsstudenter att under sin utbildning få kunskaper inom IT-verktyg, såsom 

automatiska identifieringssystem, analytisk programmering samt data mining (Kruskopf 

m.fl., 2020).  

 

Nya arbetsmetoder och förändrade kompetensbehov inom redovisningsyrket kan 

resultera i en yrkesidentitetskris, som både påverkar självförtroendet i arbetet samt 

stressnivån. Redovisningskonsulter kan uppleva press att prestera både för att behärska 
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den förändrade yrkesrollen för sin egen skull samt för att kunden ska vara nöjd med det 

arbete som levereras. Det är komplext och tar tid att lära sig använda digitala verktyg, 

vilket leder till att arbetet tar längre tid och det är klienten inte alltid villig att betala för. 

Trots att vissa redovisningskonsulter ifrågasätter sin framtida yrkesroll och om de 

fortfarande kommer kunna skapa ett värde, finns det även de redovisningskonsulter som 

har ett mer positivt synsätt genom att försöka se det som ett nytt sätt att uppnå legitimitet 

för yrket (Tomo & Spanò, 2020).  

 

Al-Htaybat och von Alberti-Alhtaybat (2017) menar att utifrån redovisningskonsultens 

stora kunskap inom yrket är konsulten inte utbytbar. Även Moll och Yigitbasioglu (2019) 

hävdar att redovisningskonsultens arbetsuppgifter inte kommer att ersättas av big data, 

då ett flertal av arbetsuppgifterna är svåra att automatisera. Ek och Ek (2020) presenterar 

vissa förmågor och egenskaper hos människor som datorer inte kan genomföra. Dessa 

består bland annat av människans förmåga att tänka utanför boxen och hitta kreativa 

problemlösningar samt förmågan att uppfatta sociala dilemman genom att förstå varför 

andra människor agerar eller reagerar på ett visst sätt. Dessutom nämns förmågan att 

förhandla, förmågan att övertala andra att bete sig på ett specifikt sätt samt förmågan att 

ha en personlig kontakt genom att hjälpa och bry sig om andra (Ek & Ek, 2020). Arntz 

m.fl. (2016) menar att en yrkesroll innefattar flera olika arbetsuppgifter, varav en del som 

inte är möjliga att automatisera. Begreppen yrke och arbetsuppgifter behöver därför 

åtskiljas, då sammansättningen av flera arbetsuppgifter som innefattas i en yrkesroll kan 

förändras utan att yrkesrollen hotas. Mänskligt arbete kan kombineras med AI och 

robotar, för att skapa ett samarbete mellan människan och datorn. Det viktiga är dock att 

ha rätt kompetens för att kunna hantera de nya arbetsuppgifterna inom sin yrkesroll. Det 

kan även finnas etiska, legala eller ekonomiska hinder till att automatisera vissa 

arbetsuppgifter, trots att det egentligen skulle kunna vara tekniskt genomförbart (Arntz 

m.fl., 2016). 

2.3	  Modellutveckling	  

Sammanfattningsvis har digitaliseringen genererat nya tekniska fenomen, såsom big data, 

molntjänster, blockchain (Moll & Yigitbasioglu, 2019), artificiell intelligens (Greenman, 

2017), maskininlärning (Türegün, 2019), data mining (Amani & Fadlalla, 2017) samt 
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robotic process automation (Kokina & Blanchette, 2019). Dessa fenomen har ett nära 

samband till varandra, då samtliga handlar om att automatisera och digitalisera processer 

(Moll & Yigitbasioglu, 2019; Greenman, 2017; Türegün, 2019; Amani & Fadlalla, 2017; 

Kokina & Blanchette, 2019). För att hantera dessa digitala fenomen används digitala 

verktyg (Moll & Yigitbasioglu, 2019). Användning av digitala verktyg inom redovisning 

påverkar både redovisningskonsultens yrkesroll och kompetensbehov (Kokina & 

Blanchette, 2019). Redovisningskonsultens yrkesroll kommer att fokusera mer på 

rådgivning, affärsutveckling och riskhantering (Greenman, 2017). För att kunna behärska 

dessa förändrade arbetsmetoder, behöver redovisningskonsulten utveckla både sina 

tekniska och sociala färdigheter (Kruskopf m.fl., 2020). 

 

Figur 1 

Forskningsmodell 

 
Kommentar: Figuren visar en sammanfattande modell över studiens utformning 

 

Ovanstående modell (se figur 1) illustrerar sambanden i studien, genom att visa att 

digitaliseringen har genererat digitala fenomen som redovisningskonsulten hanterar med 

hjälp av digitala verktyg. Användningen av digitala verktyg har i sin tur en påverkan på 

både redovisningskonsultens arbetssätt samt kompetensbehov. Det som ska undersökas 

är vilka digitala verktyg som redovisningskonsulter använder och följaktligen binda 

samman med vilken inverkan användningen av dessa verktyg har på konsultens yrkesroll 

samt kompetensbehov.  
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3.	  Metod	  

 

I detta kapitel presenteras studiens metodval, både vetenskapligt och praktiskt. Det 

vetenskapliga metodvalet belyser bland annat författarnas förförståelse för ämnet, 

studiens angreppssätt och forskningsstrategi samt studiens litteratursökning. Det 

praktiska metodvalet redogör delvis för valet av respondenter, hur intervjuerna 

konstruerats och genomförts, hur data har bearbetats samt om etiska principer och 

kvalitetskriterier. 

 

3.1	  Vetenskaplig	  metod	  

Detta delavsnitt belyser den vetenskapliga aspekten av metodvalet. Först redogörs för 

forskarnas förförståelse som ligger till grund för ämnesvalet, följt av en motivering för 

val av angreppssätt. Därefter argumenteras det för vilken forskningsstrategi som är mest 

lämplig för studiens syfte och avslutningsvis presenteras studiens litteratursökning.  

3.1.1	  Förförståelse	  och	  ämnesval	  

Eftersom vår förförståelse inom forskningsområdet kan ha påverkat studiens utfall 

(Bryman & Bell, 2017), är det viktigt att reflektera över vilka faktorer som kan ha haft en 

påverkan för just vår studie. Forskning förväntas vara helt objektiv, vilket dock är svårt 

att uppnå då personliga värderingar är svårkontrollerade (Bryman & Bell, 2017). Därför 

vill vi understryka att vi har haft detta fenomen i beaktning genom hela 

forskningsprocessen. Med förförståelse menas de erfarenheter, kunskaper och 

värderingar som vi har inom det valda forskningsområdet (Bryman & Bell, 2017), vilka 

vi redogör för nedan. 

 

Vi som genomfört denna forskningsstudie studerar sista terminen på ekonomprogrammet 

på Högskolan Kristianstad, med vald inriktning mot redovisning och revision på 

kandidatnivå. Vi har teoretiska kunskaper inom redovisning, men saknar kunskap om 

digitaliseringen i branschen. Det faktum att vi efter examen kan se oss arbeta som 

redovisningskonsulter, gjorde att vi intresserade oss för att veta mer om vilka digitala 
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verktyg som används och hur det kan komma att påverka oss i vårt framtida yrke. Genom 

vår utbildning har vi fått möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning under några veckor, 

för att få möjlighet att koppla samman våra teoretiska kunskaper med det praktiska 

arbetet. Vi spenderade den verksamhetsförlagda utbildningen på en redovisningsbyrå, 

men eftersom vi enbart observerade utan någon form av praktik kan vi knappast påstå att 

vi har erfarenhet inom yrket. Vi ansåg att våra kunskaper från utbildningen kunde ligga 

till grund för genomförandet av forskningsstudien. Avsaknaden av kunskap inom 

digitaliseringen i branschen har i vår mening inte haft någon negativ påverkan på studien. 

Tvärtom menar vi att det kan ha haft en positiv påverkan då vi av den anledningen inte 

hade några värderingar inom forskningsområdet. 

3.1.2	  Angreppssätt	  

Det finns flera olika teoretiska angreppssätt som kan användas i forskningsarbeten 

(Bryman & Bell, 2017). Lind (2014) menar att angreppssätten är idealtypiska och att det 

oftast handlar om ett samspel mellan dem. Vi har valt ett abduktivt angreppssätt, som 

enligt Lind (2014) är en kombination av induktion och deduktion. Ett abduktivt 

angreppssätt ansågs relevant för denna studie, eftersom att Lind (2014) förklarar 

abduktion som att utveckla teorier utifrån både den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet. Det faktum att respondenternas verklighet har studerats indikerar 

enligt Bryman och Bell (2017) på ett induktivt angreppssätt. Branscher utvecklas 

regelbundet vilket gör det svårt att utgå från redan befintliga teorier som deduktion syftar 

till, då verkligheten undersöks i realtid. Kvalitativ forskning har vanligtvis inte ett 

deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2017), men studien har inslag av deduktion 

eftersom det finns en teoretisk referensram att utgå ifrån. Genom att integrera den 

teoretiska referensramen med det empiriska datamaterialet i analysarbetet, har de 

befintliga teorierna utvecklats (Lind, 2014). 

3.1.3	  Forskningsstrategi	  

I denna forskningsstudie var en kvalitativ forskningsstrategi mest lämplig för att utreda 

syftet. Studien är teoriutvecklande och forskarna har försökt att hitta en förståelse i ord 

snarare än en förklaring i siffror, vilket enligt Bryman och Bell (2017) indikerar på att ett 

kvalitativt metodval är mest lämpligt. Verkligheten i redovisningsbranschen förändras 
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ständigt (Granstedt, 2016). Studien grundas på den ontologiska ståndpunkten 

konstruktionism, vilket Bryman och Bell (2017) förklarar som att verkligheten 

konstrueras av subjektiva respondenter. Enbart en version av verkligheten presenteras, 

vilket enligt Bryman och Bell (2017) innebär att studiens resultat inte kan generaliseras. 

Ytterligare ett argument för valet av forskningsstrategi är att Bryman och Bell (2017) 

framför att konstruktionism är den i regel mest förekommande ontologiska inriktningen 

inom kvalitativ forskning. Angående synen på acceptabel kunskap inom ämnet, inriktas 

denna forskningsstudie mer mot den epistemologiska ståndpunkten som kallas 

interpretativism, vilket enligt Bryman och Bell (2017) förklaras genom att den sociala 

verkligheten och tolkningen av respondenternas subjektiva upplevelser berörs. 

3.1.4	  Litteratursökning	  

Litteratursökning är en viktig del i forskningsprocessen, för att visa vilken kunskap som 

redan finns inom forskningsområdet samt för att visa varför just denna studie är relevant 

(Bryman & Bell, 2017). Litteratursökningen till denna forskningsrapport gjordes 

framförallt via bibliotekets databas Summon på Högskolan Kristianstad. För att komma 

fram till rapportens slutsatser har tidigare forskning diskuterats tillsammans med empirin 

i denna undersökning (Bryman & Bell, 2017). Inspiration till tidigare studier och vilka 

sökord som kan användas hittades till viss del via referenslistan i tidigare 

studentuppsatser. Tabell 1 nedan visar de sökord som främst använts i litteratursökningen. 

Utöver vetenskapliga artiklar består även litteraturen som använts i studien av böcker, 

rapporter, webbsidor och tidningsartiklar. Branschorganisationen FAR har också använts 

som en källa i litteratursökningen.  
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Tabell 1 

Nyckelord till litteratursökningen 

 
Sökområde   Engelska sökord 

 
Yrkesområdet  Accounting, accountant, financial accounting, 

Accounting profession, accounting firm 

Forskningsfältet  Digitalization, digitization, technology, digital 

era, digital revolution, industry 4.0,  

4th industrial revolution, information and 

communication technology 

Digitala verktyg och  Big data, automatization, automation, RPA,  

fenomen   artificial intelligence, data mining, machine 

learning, cloud, blockchain 

Kompetenskrav  Education, skills gap, competence, competence 

level, knowledge, technical skills, digital skills 

Övrigt   Future, changes, accounting changes, 

outsourcing 

 
Kommentar: De olika nyckelord som använts i litteratursökningen, fördelade på olika sökområden. 

 

I informationssökandet efter tidigare studier inom problemområdet, har det antagits att 

redovisningsyrket benämns Accounting Profession. Yrkestiteln Accountant är någon som 

arbetar med att samla in, registrera och kommunicera finansiell information och som 

förbereder rapporter för granskning (Law, 2018; Pava & Shillinglaw, 2020). Antagande 

har därför gjorts att Accountant är någon som arbetar som redovisningskonsult eller 

redovisningsekonom. Tidigare forskningsstudier som berör benämningen Accountant, 

har använts trots att denna studie enbart berör redovisningskonsulter. Vissa av artiklarna 

som har använts omfattar både Accountants och Auditors (revisorer), vilket vi tolkade 

som att studien är applicerbar inom båda yrkesgrupper. Redovisningsyrket är under en 

pågående förändring till följd av digitaliseringen (Kruskopf m.fl., 2020), och för att de 

vetenskapliga artiklarna som använts i denna studie ska vara relevanta har vi valt att 

avgränsa till att enbart använda artiklar som publicerats år 2015 eller senare. 
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I litteratursökningen är det viktigt att vara kritisk till sina källor (Bryman & Bell, 2017). 

Samtliga källor som använts i denna uppsats har granskats kritiskt av författarna, eftersom 

det är viktigt, som Bryman och Bell (2017) påpekar, att bedöma källornas trovärdighet 

samt reflektera över avsändaren och i vilket syfte källan finns för att avgöra dess 

objektivitetsgrad. Vissa tidningsartiklar och webbsidor som använts i det inledande 

kapitlet har bedömts vara subjektiva, då åsikter om digitaliseringens påverkan har lagts 

fram. Hänsyn behöver tas till det faktum att det inte finns några krav på vare sig 

avsändaren eller den information som publiceras på internet (Bryman & Bell, 2017), men 

dessa källor har enbart använts i syfte att belysa den samhällsdebatt som pågår inom 

forskningsområdet vilket även har klargjorts i det inledande kapitlet. Anledningen till att 

webbsidor och tidningsartiklar använts som komplement till vetenskapliga artiklar är för 

att studiens forskningsområde är under pågående utveckling, vilket innebär att 

forskningsområdet inte är helt utforskat. 

3.2	  Praktisk	  metod	  

Detta delavsnitt belyser den praktiska aspekten av metodvalet. Först kommer valet av 

respondenter att klarläggas. Därefter redogörs för hur intervjuerna konstruerats följt av 

hur de har genomförts. Sedan beskrivs hur data från intervjuerna har bearbetats. Till sist 

presenteras de etiska principer och överväganden som gjorts samt vilka kvalitetskriterier 

som använts i studien. 

3.2.1	  Val	  av	  respondenter	  

Då denna forskningsstudie är kvalitativ, är det enligt Bryman och Bell (2017) vanligast 

att använda ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att välja respondenter 

utifrån vilka som är lämpliga för att möjliggöra besvarandet av forskningsfrågorna 

(Bryman & Bell, 2017), vilket har gjorts i denna studie med tanke på att urvalet enbart 

består av redovisningskonsulter. Att välja en lämplig storlek på urvalet är svårt, då ett för 

litet urval kan leda till en för liten mängd data för att kunna analyseras samtidigt som ett 

för stort urval inte hinner bearbetas på en djupgående nivå (Bryman & Bell, 2017). 

Studiens urval består av sex redovisningskonsulter, vilket ansågs som tillräckligt många 

för att kunna analysera data samtidigt som tidsbegränsningen medförde bedömningen att 

ett större urval inte hade varit möjligt.  



	   	   Fröberg	  &	  Hansson	  

27 

Redovisningskonsulterna är fördelade på fyra olika revisions- och redovisningsbyråer. 

Två av byråerna är globala medan de andra två byråerna enbart har kontor inom Skåne. 

Anledningen till att redovisningskonsulter från olika byråer har valts, är för att 

forskningsstudien kan omfatta fler perspektiv då byråerna kan ha kommit olika långt inom 

digitalisering. Syftet var dock inte att jämföra olika byråers digitala utveckling, utan 

enbart skapa förståelse för redovisningskonsulternas uppfattning om digitala verktyg. Ett 

så kallat bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2017) har gjorts, eftersom samtliga 

respondenter arbetar i Skåne. Denna geografiska avgränsning gjordes av praktiska skäl. 

Vi antog att arbetssättet inte skiljer sig avsevärt mellan var i Sverige som kontoren är 

belägna, och bedömde därmed att det inte är en nackdel att samtliga respondenter befinner 

sig i Skåne. 

 

Första kontakten med redovisningsbyråerna skedde genom att vi skrev ett mail till 

respektive kontorschef (se appendix 1), för en intressekoll att delta i undersökningen. Vi 

angav att det gärna fick finnas en variation av erfarenhet mellan redovisningskonsulterna, 

då synen på digitaliseringen i branschen möjligtvis skiljer mellan en ung och relativt 

nyexaminerad jämfört med någon som varit redovisningskonsult under många år. Dock 

önskades att respondenterna åtminstone hade några års erfarenhet inom branschen, för att 

ha upplevt digitaliseringens utveckling inom yrket de senaste åren. 

3.2.2	  Konstruktion	  av	  intervju	  

En intervjuguide har konstruerats utifrån studiens syfte och frågeställningar (se appendix 

2). Konstruktionen av intervjuguiden har även gjorts med beaktande av de vetenskapliga 

metodval som tidigare presenterats. Exempelvis behövde frågorna konstrueras i enlighet 

med den epistemologiska ståndpunkten interpretativism, för att tolkning av 

respondenternas upplevelser om deras verklighet utifrån insamlad data skulle kunna 

göras. Intervjuguiden konstruerades utifrån Bryman och Bell (2017), Denscombe (2016) 

samt Lind (2014). 

 

Intervjuguiden inleds med att kontrollera samtycke för ljudinspelning, samt informeras 

respondenten om att materialet kommer att hanteras anonymt. Därefter följer en kort 

presentation om oss samt studiens syfte. Nästa del i intervjuguiden består av inledande 
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bakgrundsfrågor om respondentens arbetsuppgifter samt erfarenhet, vilket är viktigt för 

att få en uppfattning om respondenten och varför respondenten svarar på ett visst sätt. 

Sedan följer intervjuguidens huvuddel med ett antal direkta frågor som har kategoriserats 

utefter studiens frågeställningar, digitala verktyg samt arbetssätt och kompetensbehov, 

för att skapa en naturlig ordningsföljd i intervjuerna. Intervjuguidens sista del innehåller 

möjligheten för respondenten att göra eventuella tillägg. Vi tackar även respondenten för 

deltagandet. Avslutningsvis informeras om möjligheten till respondentvalidering av 

transkriberingen samt att ljudinspelningen avslutats. 

 

Intervjuerna är semistrukturerade, vilket enligt Bryman och Bell (2017) ger flexibiliteten 

att ställa följdfrågor och ändra ordningsföljden trots att frågor redan är strukturerade i 

intervjuguiden. Eftersom frågorna är formulerade som öppna frågor, menar Bryman och 

Bell (2017) att respondenterna ges möjlighet att svara relativt fritt. Semistrukturerade 

intervjuer underlättar för respondenterna att utförligt berätta om sina tankar och 

erfarenheter (Denscombe, 2016), vilket överensstämmer med interpretativism i en 

kvalitativ forskning om att ha ett tolkande synsätt för att skapa förståelse utifrån 

respondenternas upplevelser (Bryman & Bell, 2017) om hur digitaliseringen påverkar 

deras arbetssätt och kompetensbehov. 

3.2.3	  Genomförandet	  av	  intervjuer	  

Varje respondent intervjuades en gång vardera, vilket innebär att totalt sex intervjuer 

genomförts. Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 18. Kvalitativa intervjuer sker 

oftast ansikte mot ansikte (Bryman & Bell, 2017), men på grund av rådande pandemi 

[Covid-19] gavs valmöjligheten att genomföra intervjuerna personligen eller digitalt (se 

appendix 1). Samtliga respondenter valde att genomföra intervjuerna digitalt via 

Microsoft Teams (se tabell 2). Via Microsoft Teams finns både kamera- och 

ljudmöjligheter, vilket enligt Bryman och Bell (2017) innebär att respondenternas 

kroppsspråk kan fångas till skillnad från vid en telefonintervju. Dock finns det andra 

eventuella nackdelar med att intervjuerna skedde digitalt istället för personligen. Dels 

tenderar intervjuerna att inte bli lika långa som vid ett personligt möte då det är lättare att 

avsluta ett digitalt möte och dels kan tekniska hinder uppstå (Bryman & Bell, 2017). 

Tekniska svårigheter uppstod vid två av intervjuerna, men det gick relativt snabbt att lösa. 
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Vi upplevde inte att intervjuerna var korta, utan samtliga respondenter svarade utvecklat 

och nyanserat. Intervjuerna tog mellan 20-56 minuter (se tabell 2). Uppskattningen var 

att intervjuerna skulle pågå i cirka 30 minuter, vilket stämmer relativt med utfallet. Den 

fjärde intervjun var mest avvikande från den uppskattade tidsåtgången, vilket berodde på 

att respondenten var pratsam och svarade mer utförligt jämfört med resterande 

respondenter. Samtliga respondenter godkände att intervjuerna spelades in. 

 

Tabell 2 

Sammanställning av intervjuerna 

 
Respondent  Typ av intervju  Längd på intervju 

 
Respondent 1 Digitalt (Microsoft Teams)  27 minuter 

Respondent 2 Digitalt (Microsoft Teams)  24 minuter 

Respondent 3 Digitalt (Microsoft Teams)  20 minuter 

Respondent 4 Digitalt (Microsoft Teams)  56 minuter 

Respondent 5 Digitalt (Microsoft Teams)  34 minuter 

Respondent 6 Digitalt (Microsoft Teams)  37 minuter 

 
Kommentar: En sammanställning av samtliga intervjuer innehållande information om hur intervjun har gått 

till samt hur många minuter intervjun har tagit. 

 

Respondenternas anonymitet är något som vi har värdesatt genom hela 

forskningsprocessen och enligt Bryman och Bell (2017) har personuppgifterna därmed 

behandlats konfidentiellt. Redovisningsbyråernas namn nämns inte eftersom det är en 

faktor som kan avslöja respondenternas identitet. Dessutom benämns respondenterna i 

denna studie utifrån siffrorna 1 till 6 utan inbördes ordning (se tabell 2), för att säkerställa 

att de förblir anonyma. Redovisningsbyråernas samt redovisningskonsulternas namn var 

irrelevanta för studiens syfte, vilket innebär att studien inte ansågs bli påverkad negativt 

av att dessa faktorer anonymiserats.  
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3.2.4	  Databearbetning	  

Efter att samtliga intervjuer var genomförda bearbetades det insamlade materialet. Det 

första steget var att transkribera ljudinspelningarna, vilket enligt Bryman och Bell (2017) 

innebär att det som sägs i ljudinspelningarna skrivs ner i text. För att vara tidseffektiva 

valde vi att dela upp arbetet genom att transkribera tre intervjuer vardera, då Bryman och 

Bell (2017) förklarar att transkribering är tidskrävande i förhållande till längden på 

intervjun. Fördelen med att spela in och transkribera materialet är möjligheten att lyssna 

på respondenternas svar flera gånger samt att noggrant kunna analysera materialet. Detta 

tillvägagångssätt innebär en större sannolikhet att datamaterialet motsvarar vad 

respondenterna faktiskt har sagt, eftersom att risken för misstolkning eller att inte minnas 

exakt vad respondenten sagt reduceras (Bryman & Bell, 2017). Transkriberingen 

motsvarar ordagrant vad respondenterna sagt, förutom att mellanord som sägs i tal och 

som saknar betydelse exkluderades. Varje respondent gavs möjligheten att validera 

transkriberingen, vilket en av respondenterna valde att göra. Respondenten godkände 

transkriberingen eftersom att vi tolkat allting korrekt. Respondenten påpekade dock att 

hen råkat säga Visma Ekonomi när hen syftade på Visma Administration, vilket vi 

korrigerade. Övriga respondenter menade att de inte hade sagt något konfidentiellt och 

att det inte fanns någonting som kunde misstolkas, och valde därför att inte validera 

transkriberingen. I bearbetningen av det insamlade materialet insåg vi att en 

kompletterande uppföljningsfråga behövde ställas till en av respondenterna, vilket enligt 

Bryman och Bell (2017) innebär att be om ett mer utvecklat svar för att förstå vad 

respondenten menat i ett specifikt uttalande. 

 

Efter att transkriberingarna färdigställts inleddes det kvalitativa analysarbetet 

genom  kodning, vilket enligt Bryman och Bell (2017) innebär att sammanställa och 

organisera materialet från intervjuerna, i syfte att förenkla analysarbetet av stora mängder 

data. Respondenternas svar på respektive fråga studerades, för att sedan sammanställas 

och hitta mönster i materialet. Den selektiva kodningen innebär att kategorisera materialet 

i kärnkategorier (Bryman & Bell, 2017). Materialet kategoriserades efter digitala verktyg 

samt arbetssätt och kompetensbehov (se tabell 3), vilket innebär att det följde samma 

uppdelning som frågeställningarna. Denna tematiska analys, vilket kan ses som koder 

(Bryman & Bell, 2017), gjordes för att enkelt och tydligt kunna sammankoppla det 

empiriska materialet med den teoretiska referensramen.  
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Tabell 3 

Kodning av transkriberat datamaterial 

 

Kärnkategori             Kod        Exempel på kodningens innehåll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommentar: En överblick över vilka kärnkategorier som materialet delats in i, vilka koder som finns inom 

respektive kärnkategori samt exempel på vad som innefattas i de olika koderna. 

Digitala verktyg Löpande bokföring 

Bokslut 

Dokumentation 

Kommunikation 

Kundportal 

Kundutvärdering 

Digital signering 

Andra digitala 
verktyg/tjänster 

Förändring p.g.a. 
digitala verktyg 

Fortnox, Hogia, Visma 

Capego, Wolters Kluwer, Agoy 

Teams, Hogia 

Kommunikationssystem, mail, telefon 

GDPR, arkiveringsregler 

Penningtvättslagen 

Penneo 

Fakturatolkningssystem, Bolagsverket, 
Skatteverket 

Integrering, automatisering, mindre 
pappershantering 

Arbetssätt och 

kompetensbehov 

Positiv upplevelse 
 

Negativ upplevelse 
 

Förändrat arbetssätt 
 

Kundrelation 
 

Nuvarande 
kompetens 

Yrkesrollen 
 

Framtida 
kompetens 

Flexibilitet, effektivitet, 
förändringsbenägenhet, positiva kunder 

Sårbarheten, extra arbete vid bokslut, 
svårhanterligt, konservatism 

Arkivering, analys, granskning, 
”manuell handpåläggning” 

Digital kontakt, engagemang, avstånd, 
förtroendebransch, utbytbarhet 

Internutbildning, erfarenhet, högskola, 
yrkeshögskola, ålder, kollegor, intresse 

Rådgivning, analys av siffror, bollplank, 
digital vägledning, legala hinder 

Social/teknisk kompetens, erfarenhet, 
intern/extern utbildning, specialisering, 
ålder, personlighet, slutledningsförmåga 
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3.2.5	  Etiska	  principer	  och	  överväganden	  

Denna studie följer Denscombes (2016) fyra etiska huvudprinciper. Den första principen 

är att skydda respondenternas intressen, vilket innebär att de varken ska komma till fysisk, 

psykisk eller personlig skada av att delta i denna undersökning (Denscombe, 2016). 

Genom att respondenternas personuppgifter hanteras konfidentiellt har åtgärder vidtagits 

för att deras anonymitet bevaras (Bryman & Bell, 2017), och att de därmed inte ska 

behöva lida skada på grund av att ha medverkat i denna studie. Den första principen 

innebär även att respondenterna ska behandlas rättvist och lika (Denscombe, 2016), vilket 

har säkerställts genom att samtliga intervjuer utgår från samma intervjuguide. Den andra 

principen innebär att respondenterna frivilligt och med samtycke deltar i studien 

(Denscombe, 2016), vilket har säkerställts genom att respondenterna först informeras om 

studien och dess syfte för att sedan godkänna samtycket skriftligen genom ett formulär. 

Den tredje principen är att vi som forskare ska arbeta etiskt genom att vara öppna och 

ärliga (Denscombe, 2016), vilket har säkerställts genom att vi agerar professionellt, öppet 

och tydligt med forskningen och dess syfte gentemot respondenterna. Forskningen och 

dess syfte presenterades först genom mailkontakt (se appendix 1), men även i början av 

intervjun (se appendix 2). Dessutom har all data tolkats objektivt, utan falska och oriktiga 

uppgifter eller snedvridningar, för att uppträda ärligt gentemot respondenterna 

(Denscombe, 2016), vilket har säkerställts genom att ge möjlighet till det som Bryman 

och Bell (2017) kallar respondentvalidering. Den fjärde och sista etiska huvudprincipen 

innebär att den nationella lagstiftningen ska följas (Denscombe, 2016), vilket har 

säkerställts genom att kontrollera respondenternas och redovisningsbyråernas anonymitet 

för att studien inte ska strida mot GDPR. Någon annan lag som eventuellt skulle kunna 

överskridas har inte identifierats. 

3.2.6	  Kvalitetskriterier	  

Eftersom denna studie är kvalitativt inriktad menar Bryman och Bell (2017) att 

trovärdighet och äkthet är viktiga kvalitetskriterier att ta hänsyn till. Trovärdighet är 

uppdelat i tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Bryman & Bell, 

2017).  
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Enligt Bryman och Bell (2017) är det viktigt att bedöma tillförlitligheten i insamlad data. 

Detta har gjorts genom att ge möjlighet till respondentvalidering, för att få en bekräftelse 

på om vi har förstått redovisningskonsulternas verkliga uppfattning om digitaliseringen 

och dess påverkan på ett korrekt sätt. Trots att vi nämnde möjligheten till 

respondentvalidering till samtliga respondenter, var det dock bara en av respondenterna 

som valde att validera transkriberingen. Med tanke på att denna studie är kvalitativ och 

enbart omfattar ett fåtal redovisningskonsulter, är det enligt Bryman och Bell (2017) svårt 

att avgöra om resultaten är överförbara till andra redovisningskonsulter eller ens samma 

redovisningskonsulter fast vid ett senare tillfälle. Däremot strävade vi efter att djupgående 

undersöka och beskriva en specifik aspekt av redovisningskonsulters verkliga 

uppfattning, eftersom Bryman och Bell (2017) förklarar att läsaren bör ges de 

förutsättningar som behövs för att kunna bedöma resultatets överförbarhet. Pålitligheten 

är ett viktigt trovärdighetsmått för att bedöma kvaliteten i de val som gjorts i 

forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2017). Därför har samtliga val genom hela 

forskningsprocessen diskuterats och presenterats, exempelvis varför vi valt just ett 

abduktivt angreppssätt. Då det är svårt att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig 

forskning, är konfirmering ett viktigt kvalitetskriterium för att säkerställa att forskarnas 

värderingar och teoretiska kunskaper inte påverkar forskningsprocessen (Bryman & Bell, 

2017). Konfirmering har skett genom att samtliga moment i forskningsprocessen har 

granskats och utvärderats kritiskt, men även genom att i avsnitt 3.1.1 redogöra för våra 

förkunskaper inom forskningsområdet. 

 

Äkthet innebär att ge en rättvis bild av respondenternas olika uppfattningar (Bryman & 

Bell, 2017). Vi bedömer att studien ger en rättvisande bild av respondenternas olika 

uppfattningar, då intervjuerna spelats in och transkriberats för att sedan valideras av 

respondenterna om de vill. Äkthetskriteriet består även av autencitet, som innebär att 

undersökningen ska ge förståelse för både respondenternas egna situation men även för 

de andra respondenternas situation inom forskningsområdet för att sedan ha möjlighet att 

kunna förändra sin situation (Bryman & Bell, 2017). Vår förhoppning är att 

redovisningskonsulterna genom denna studie får en djupare förståelse för 

digitaliseringens påverkan på deras arbetssätt och kompetensbehov, för att sedan med 

hjälp av denna studie kunna anpassa sig till den pågående förändring som sker inom 

branschen. 
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4.	  Resultat	  
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis respondenternas arbetsuppgifter samt 

utbildnings- och yrkesbakgrund. Därefter redogörs för materialet som samlats in genom 

intervjuerna med de olika respondenterna. Materialet är fördelat i två kategorier, 

nämligen digitala verktyg samt arbetssätt och kompetensbehov. 

 

4.1	  Respondenter	  

Respondent 1 (R1) arbetar som auktoriserad redovisningskonsult. Arbetsuppgifterna 

består främst av bokslutsarbete samt kvalitetssäkring av kvartals- och 

månadsavstämningar, men R1 arbetar även med ett större uppdrag ute hos en kund. 

Respondenten har efter gymnasieutbildningen arbetat som redovisningskonsult i ungefär 

30 år.  

 

Respondent 2 (R2) arbetar som redovisningskonsult på samma byrå som R1. Hen arbetar 

huvudsakligen med löpande bokföring, men även en del med bokslut. Respondenten har 

en ekonomie kandidatexamen med inriktning mot redovisning och revision. Hen arbetade 

extra på en mindre redovisningsbyrå under studietiden och har arbetat som 

redovisningskonsult i drygt tre år. 

 

Respondent 3 (R3) arbetar både som auktoriserad redovisningskonsult och 

redovisningschef. Som redovisningskonsult arbetar hen främst med bokslut och 

årsredovisningar, medan som redovisningschef utför hen bland annat kvalitetskontroller. 

Respondenten har en ekonomie kandidatexamen med inriktning mot redovisning och 

revision och har arbetat som redovisningskonsult i drygt 15 år. 

 

Respondent 4 (R4) arbetar både som redovisningsansvarig, gruppchef och auktoriserad 

redovisningskonsult. Som redovisningsansvarig har hen arbetsuppgifter som inkluderar 

att driva samt utveckla affärsområdet för redovisning. Som gruppchef är hen chef för 

redovisningskonsulterna på två kontor i Skåne, vilket omfattar arbetsuppgifter som att 
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leda och fördela arbetet mellan konsulterna samt tillgodose att medarbetarna trivs och kan 

utvecklas i sin roll. Respondenten är även redovisningskonsult för ett fåtal kunder där hen 

arbetar med bokslut och rådgivning. I denna roll ingår även att utföra 

kvalitetsgranskningar av kollegors arbete gällande bokslut. Respondenten berättar att hen 

arbetat inom branschen i drygt 20 år och har en ekonomie kandidatexamen som 

grundutbildning. 

 

Respondent 5 (R5) arbetar som redovisningskonsult på samma byrå som R3. 

Arbetsuppgifterna består av löpande redovisning, bokslut, årsredovisning samt 

lönehantering. Respondenten har arbetat som redovisningskonsult i ungefär tre månader 

och utbildat sig till redovisningskonsult genom en yrkeshögskoleutbildning. Hen har 

tidigare arbetat med löpande redovisning i ett eget aktiebolag under tio års tid. 

 

Respondent 6 (R6) arbetar som auktoriserad redovisningskonsult. Respondenten arbetar 

med löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, deklaration, rådgivning samt att 

rekrytera nya kunder. Hen utbildade sig till redovisningskonsult genom en 

yrkeshögskoleutbildning och har arbetat inom branschen i drygt fyra år.  

4.2	  Digitala	  verktyg	  

I detta avsnitt presenteras vilka digitala verktyg som redovisningskonsulten använder sig 

av i sitt arbete samt dess funktioner. Dessutom redogörs för hur användarvänliga 

verktygen är  samt hur digitala verktyg möjliggör att arbetsuppgifter kan automatiseras. 

Slutligen diskuteras vilka möjligheter som utvecklade digitala verktyg  i framtiden kan 

skapa. 

 

Ett digitalt verktyg som samtliga respondenter nämner att de använder sig av är det 

molnbaserade bokföringsprogrammet Fortnox. R2 förklarar att Fortnox används både för 

kundernas löpande bokföring, rapportering och fakturering. Under intervjuerna framkom 

det även att det finns ett integrerat fakturatolkningsprogram samt funktioner för bland 

annat automatisk kontering samt e-fakturor. Vidare berättar R2 att Fortnox har en app 

som möjliggör att kvitton kan fotograferas och bokföras automatiskt. Fortnox kan även 

kopplas till andra fakturahanteringssystem, som exempelvis AnySys. Enligt R5 kan en 



	   	   Fröberg	  &	  Hansson	  

36 

leverantör maila in leverantörsfakturan i fakturahanteringssystemet. Systemet ger sedan 

ett förslag på hur fakturan ska bokföras och konsulten behöver endast kontrollera att 

konteringen är rätt. Första gången kan konsulten dock behöva bokföra fakturan manuellt. 

Filerna exporteras sedan direkt in i Fortnox, där verifikationen bokförs. Fortnox kan även 

integreras med kundens bank, vilket medför att betalfiler kan skickas till banken i 

programmet samt att in- och utbetalningar kan bokföras automatiskt. R4 berättar att 

bankkontoutdrag också kan läsas in i Fortnox för att utföra avstämningar av det som 

bokförts i programmet. Systemet aviserar då om saldona inte stämmer överens med 

varandra.  

 

Under intervjuerna nämns även Hogia och Visma som två andra digitala verktyg för 

löpande bokföring, vilka en av de icke-globala byråerna använder sig av. Hogia kan även 

användas för bokslut, deklaration, årsredovisningar, dokumentation samt som ett 

planeringsverktyg, vilka tre av byråerna använder sig av i någon mån. R3 berättar att 

planeringsverktyget, som heter Hogia Kund- och Uppdragshantering, är en databas som 

innefattar alla byråns kunder. R1 beskriver att hen inhämtar säkerhetskopior från Visma, 

när kunden har det som bokföringsprogram, och läser sedan in det i bokslutsprogrammet 

som byrån använder sig av. Visma kan också användas för lön. Enligt R5 är hanteringen 

av lön smidig genom att kunderna är kopplade till en app och att konsulten har en mer 

granskande roll.  

 

… de anställda kan registrera sin tid, reseräkningar och utlägg i den här appen. Och 
så går det direkt in i det systemet, och så matar jag in det. Och likadant där, begär 
ut en betalfil som skickas till banken. Så inga papper där heller, eller någon direkt 
manuell hantering. Utan det är bara att kolla så att allting har registrerats rätt. 
(Respondent 5)  

 

Enligt R4 finns det en integration mellan Hogia och Fortnox. Detta medför att om det 

finns ett underlag i Fortnox behöver konsulten inte lägga in det i Hogia också, utan det 

finns en koppling mellan programmen. R5 förklarar att även Visma kan integreras med 

Hogia genom överföring av filer.  
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Ett annat bokslutsprogam är molnbaserade Capego, som en av de globala byråerna 

använder sig av. R1 beskriver att hen i programmet upprättar bokslut, årsredovisningar 

samt inkomstdeklarationer. Hen dokumenterar även sina månads- och 

kvartalsavstämningar i programmet. Capego är integrerat med Fortnox, vilket betyder att 

om en bokning görs i Fortnox bokförs detta även i Capego automatiskt och inga filer 

behöver därmed skickas mellan programmen. Ytterligare ett bokslutsprogram som nämns 

under intervjuerna är Wolters Kluwer. Enligt R6 används programmet förutom för 

bokslut, även för skatt och dokumentation. Wolters Kluwer samarbetar med Fortnox, men 

det förekommer ingen automatisk rapportering mellan programmen utan det krävs att filer 

överförs manuellt.   

 

Som tidigare nämnts framkom det under intervjuerna att det finns ett flertal funktioner i 

Fortnox. R4 förklarar att Fortnox kan användas av företagaren som själv sköter 

bokföringen såväl som av den lilla respektive stora redovisningsbyrån. Vidare anser R4 

att Fortnox kan uppfattas som komplext och att det är svårt för redovisningskonsulten att 

ha kunskap om alla funktioner som finns i programmet. Samtidigt menar R5 att Fortnox 

är väldigt användarvänligt för kunder, då det är lätt för kunden att exempelvis själv 

bokföra i programmet. Däremot anser hen att Visma och Hogia är mer opraktiska att 

använda än Fortnox. Även R1 har uppfattningen att Hogia är svårhanterligt. Exempelvis 

berättar R4 att digital inlämning av årsredovisning med hjälp av Hogia kan förbättras.  

 

… när man ska göra digitala inlämningar av årsredovisning då görs alltid en check 
av den filen som skapas om det är något tekniskt fel i den, och där får man ett 
felmeddelande men felmeddelandet säger liksom inte vad man har gjort för något 
fel så det är rena gissningstävlingen liksom. Vilket fält har jag ändrat i som ni inte 
tycker om? (Respondent 4) 

 

R6 menar att de stora bokslutsprogrammen Hogia, Visma och Wolters Kluwer har alla en 

komplex och väl genomarbetad programvara, men fokuserar inte huvudsakligen på att bli 

molnbaserade. En molnbaserad programvara för bokslut som är under utveckling är 

Agoy, vilken utvecklas i samarbete med Fortnox. R6 förklarar att byrån som hen arbetar 

på inväntar tills Agoy är färdigutvecklat, innan de börjar använda sig av det. R6 berättar 

att hen emellertid kan testa att använda programmet och ge synpunkter på hur 

programmet kan utvecklas till leverantören.  
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Ett program som en av de globala byråerna använder för dokumentation är Teams. R1 

berättar att all dokumentation om kunden sker i det programmet, bland annat kunskap om 

verksamheten, arbetsgången samt kundens årsredovisningar. Vidare förklarar R1 att 

Teams är mer anpassat efter Reko än vad Hogia är, som byrån tidigare använde för 

dokumentationen. Teams används också i syfte att genomföra kundmöten samt 

kommunicera med medarbetare vid arbete hemifrån. Under intervjuerna framkom det att 

alla byråerna använder sig av Teams för digitala kundmöten. Byrån som R1 arbetar på 

omprövar minst årligen sina kunder med hjälp av ett kundutvärderingsprogram, vilket 

innebär att de omprövar om de kan behålla uppdragen. Detta sker genom att bland annat 

begära in ID-handlingar och aktieböcker. Vidare förklarar R1 att kundutvärderingen sker 

i enlighet med penningtvättslagen.  

 

Under intervjuerna framkom det att tre av byråerna har en molnbaserad kundportal som 

både konsulten och kunden kommer åt. R1 förklarar att i byråns kundportal läggs kundens 

alla dokument in, såsom bokslut, årsredovisningar och deklaration. Kunden kan också 

själv lägga in material som konsulten begär in. R2 beskriver att det även finns en 

meddelandefunktion i systemet som konsulterna försöker använda sig av, trots att en del 

kommunikation sker via mail. R1 förklarar att genom att använda sig av kundportalen 

säkerställs det att GDPR följs. I kundportalen finns också funktioner såsom diagram och 

kalender. Konsulten kan även komma vidare till kundens bokföring via kundportalen. R4 

berättar att byråns kundportal fungerar på liknande sätt genom att kundens rapporter läggs 

in i kundportalen för att göras tillgängliga för kunden. Vidare menar R4 att kundportalen 

även säkerställer att materialet arkiveras enligt arkiveringsreglerna. I denna kundportal 

finns däremot ingen kommunikationsfunktion, utan byrån använder främst mail och 

telefon för att kommunicera med kunden. En av de icke-globala byråerna har även en 

kundportal som används för rapportering, arkivering samt kommunikation med kunden. 

Även i denna kundportal finns möjlighet för kunden att lägga in material samt att se 

diagram utifrån rapporter. R6 förklarar att kommunikationen med kunden till största del 

sker i kundportalen, vilket underlättar dokumentationen till skillnad från vid 

mailkommunikation som många kunder föredrar.  
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… då måste vi hålla reda på trådarna och då försvårar ju det vårt 
dokumentationsarbete, speciellt om en tråd börjar dela sig i tre trådar och så ska 
man försöka dokumentera det. Då är det mycket lättare att ha en portal där man kan 
“här är den tråden” och så stänger man den och så tar man nästa. (Respondent 6) 

 

Det framkom under en intervju att inlämning av årsredovisning och deklaration kan 

genomföras digitalt på ett smidigt sätt. R4 berättar att hen då dels använder programmet 

Penneo för digital signering med Bank-ID. Penneo kan även användas vid signering av 

exempelvis uppdragsbrev, bokföringsordrar, inventeringslista och kassaintyg. För 

inlämningen av årsredovisning eller deklaration används därefter Bolagsverkets och 

Skatteverkets tjänster för digital inlämning. R4 förklarar att hens byrå använder Hogia för 

att skapa filen som därefter skickas in till myndigheterna och signeras av kunden genom 

inloggning på respektive myndighets hemsida. Hogia är nämligen sammankopplat med 

både Bolagsverket och Skatteverket. R6 berättar att Skatteverkets tjänster också kan 

användas för att inhämta en deklaration och på ett smidigt sätt förs då förtryckta uppgifter 

från deklarationen in i byråns skatteprogram. Vidare menar R6 att arbetsflödet 

effektiviseras eftersom hen endast behöver hantera de justeringar som måste göras i 

bilagorna. 

 

R6, som tidigare arbetat på en större redovisnings- och revisionsbyrå, förklarar att det 

också finns en skillnad mellan små och större byråer gällande resurser. Hen beskriver att 

på hens tidigare arbetsplats fanns anställda programutvecklare som bidrog till byråns 

användning av digitala verktyg.   

 

… där hade vi ju hunnit börja arbeta med robotar, AI helt enkelt. Så att där kunde 
man ju köra igenom så att till exempel en sån basal grej som att, till bokslutet så 
ska man alltid jämföra deklarerade uppgifter och bokförda uppgifter för löner och 
för moms, då kunde jag bara hämta en fil på Skatteverket och sen så hämtade jag 
en fil från bokföringen, kör ihop dem och sen berättar roboten för mig om där var 
några avvikelser helt enkelt. Och den formen av utveckling kommer ju mer och 
mer. (Respondent 6) 

 

Utnyttjandet av digitala verktyg har medfört att redovisningskonsultens arbete har 

förändrats på olika sätt. R1 menar att inom bokslutsarbetet har det inte skett några större 

förändringar, utan det är mer inom den löpande bokföringen som dessa skett.  
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Det har ju förändrats något otroligt mycket, så du sitter ju inte och registrerar 
verifikationer på det sättet som man gjorde förr. Utan här går ju väldigt mycket med 
filer in, betalningar som är integrerade med banken osv. Så där har ju hänt otroligt 
mycket med dom bitarna. Det ser ju inte överhuvudtaget ut som när jag började att 
jobba. Utan allting går på filer idag, kan man väl säga. Men själva mitt jobb, 
bokslutsarbetet, är väl inte så mycket som har förändrats kanske. (Respondent 1) 

 

Vidare förklarar R1 att mängden pappershantering är väldigt liten och att fakturorna 

istället lagras i programmen. Som tidigare nämnts förekommer det arbetsuppgifter som 

är automatiserade, exempelvis inscanning och tolkning av leverantörsfakturor samt 

kvitton. R5 förklarar att leverantörsfakturor som är återkommande exempelvis månads- 

eller kvartalsvis, kan både konteras och periodiseras automatiskt. Hen förklarar vidare att 

hen idag behöver lägga in leverantören manuellt första gången för att programmet ska få 

en koppling till leverantören. Däremot tror hen att om ett program framöver kan läsa av 

organisationsnummer, borde det vara möjligt att den kan koppla företaget till fakturan 

genom detta. Vid en ökad tillämpning av e-fakturor uppskattas förändringen gå ännu 

snabbare. Däremot tror R2 att det kommer vara svårt att automatisera vissa delar genom 

digitala verktyg. Hen menar att det kan krävas en viss bedömning innan en verifikation 

bokförs. R6 menar också att om fler arbetsuppgifter blir automatiserade krävs det att 

konsulten har en bättre observationsförmåga och kan upptäcka fel. Hen tror nämligen att 

AI och olika fakturatolkningssystem i framtiden kommer att integreras, vilket kommer 

innebära att konteringarna inte behöver godkännas av konsulten utan går direkt vidare till 

attestering.  

4.3	  Arbetssätt	  och	  kompetensbehov	  

I detta avsnitt presenteras hur redovisningskonsulterna upplever att användningen av 

digitala verktyg har påverkat arbetssättet. Det redogörs även för hur de tror att 

redovisningskonsultens yrkesroll kan komma att förändras till följd av digitaliseringen. 

Dessutom beskrivs deras uppfattning om de har tillräcklig utbildning eller kompetens för 

att hantera digitala verktyg samt vilka kompetenser de tror att de kommer behöva utveckla 

för att bemöta den förändrade yrkesrollen.  

 

Inställningen till digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen är till stor del 

positiv bland samtliga respondenter. Enligt R2 är även de flesta kunder, framförallt de 
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yngre kunderna, positivt inställda till att allt sköts digitalt eftersom de har tillgång till sin 

redovisning var de än befinner sig. R1 belyser att flexibiliteten för redovisningskonsulter 

ökar med tanke på att de kan arbeta var som helst ifrån samt att de kan följa allting online 

dygnet runt. Hur mycket användningen av digitala verktyg påverkar arbetssättet beror 

enligt R4 på hur förändringsbenägen redovisningskonsulten är. Eftersom hen tycker att 

det är roligt med digital utveckling, ser hen det som ett sätt att underlätta arbetet. De är 

alla eniga om att användningen av digitala verktyg leder till ökad effektivitet i arbetet. R1 

anser att det inte alltid behöver gå snabbare just att skriva in allting i datorprogrammen 

istället för på papper. Att arbetet går snabbare tack vare användningen av digitala verktyg, 

beror snarare på att det är smidigare att hitta information i ett datorprogram än i pärmar 

samt att man på ett enkelt sätt kan kommunicera med kollegor och att alla har tillgång till 

och enkelt kan se vad som gjorts på kundens profil. R5 instämmer om att arkiveringen 

underlättas med hjälp av digitala verktyg, då arkiveringsreglerna säger att det inte behöver 

lagras lika länge när det sker digitalt samt att det är bättre sorterat och enklare att hitta. 

R6 tycker att användningen av digitala verktyg minskar den “manuella 

handpåläggningen”, och att redovisningskonsulten kan använda sin tid bättre genom 

analysering av siffrorna. R5 menar att arbetssättet har förändrats på så sätt att 

redovisningskonsulten inte behöver knappa in mängder av fakturor, utan istället bara 

granskar om de är bokförda på rätt sätt i programmet. R4 förklarar att 

redovisningskonsulter utmanas att hitta andra sätt att hjälpa kunden med den tiden man 

sparar för att fortsätta tjäna pengar. 

 

Att kommunikationen med kund sker allt mer digitalt håller samtliga respondenter med 

om. Två av byråerna kommunicerar främst med kunderna via deras respektive 

kundportal, medan de andra två byråerna främst kommunicerar via mail då deras 

kundportaler inte har någon kommunikationsfunktion. Samtliga respondenter anser att 

redovisningskonsulter behöver anstränga sig för att behålla den personliga kontakten med 

kunderna. R3, R4 och R6 beskriver att man förr träffade kunderna mer naturligt eftersom 

de var tvungna att komma in med sina pärmar med jämna mellanrum, och att man då 

kunde passa på att byta några ord. R1 och R2 belyser att det är viktigt att ha en god relation 

med kunden, eftersom redovisningskonsulter arbetar i en bransch som bygger på 

kundernas förtroende till dem. R4 uppmärksammar att redovisningskonsulter är mer 

utbytbara på grund av molnbaserade tjänster som Fortnox, vilket kan ses antingen som 
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ett hot eller som motivation till att vara en bra konsult. Kunden äger sitt material och kan 

därför flytta över det till en annan konsult på ett smidigt sätt, genom att bara fylla i en 

blankett. Förr behövdes det köpas licenser och det var en större process att överföra filer. 

Förr fanns dessutom en större lojalitet till sin redovisningskonsult, medan det numera 

krävs att redovisningskonsulten engagerar sig mer och är på tårna för att behålla 

kundernas förtroende. R2 fortsätter att förklara att den personliga delen av 

redovisningskonsultens arbete inte kan ersättas med digitala verktyg. R4 menar att mer 

utrymme för att engagera sig i sina kunder skapas tack vare att digitaliseringen 

effektiviserar redovisningsarbetet, samtidigt som digitaliseringen leder till att det blir lätt 

att undkomma personlig kontakt med kunden då det blir mer anonymt när man inte träffas 

fysiskt. R5 tycker att kontakten med kunder som är placerade långt ifrån byrån underlättas 

med hjälp av digitala verktyg eftersom kundmöten kan ske genom exempelvis Teams. 

Hen fortsätter att berätta att det är viktigt att kunden får se konsultens ansikte, för att ha 

någon som de kan känna sig trygga med och som de känner att de kan ringa till. R6 säger 

att redovisningskonsulten förslagsvis kan ringa eller bjuda på lunch ibland för att behålla 

den personliga kontakten. 

 

Trots att samtliga respondenter är positiva till användningen av digitala verktyg, framkom 

det under intervjuerna även ett fåtal negativa aspekter. R3 väljer ofta att skriva ut och 

bocka av på gammaldags vis för att det är skönt att ha det i pappersform, trots att hon 

egentligen tycker att de digitala verktygen är tillräckligt bra för att sköta allting digitalt. 

R5 menar att en negativ aspekt av användningen av digitala verktyg kan vara dess 

sårbarhet. Hen menar att man därför bör fundera kring hur bra programmen egentligen 

är, om molnet kommer att hålla för evigt och om känslig information kan komma att läcka 

ut. Det som R6 upplever som negativt med automatisering är att kunderna kanske känner 

att de kan sköta den löpande redovisningen själva, men när det sedan är dags för bokslut 

finns det massor av fel som medför extra arbete för redovisningskonsulterna. Hen belyser 

vikten av att ha koll månadsvis eller oftare för att den löpande redovisningen, som ligger 

till grund för bokslutet, ska bli rätt. R4 har uppmärksammat att vissa kollegor är 

frustrerade över att de tycker att de digitala verktygen är svåra att hantera, och säger att: 
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Jag tror kanske att den generella redovisningskonsulten är lite mer konservativ. Man 
behöver liksom vara en noggrann och lite fyrkantig människa för att vara en duktig 
redovisningskonsult å ena sidan, och de människorna kanske har lite svårare än 
andra att anpassa sig till förändringar som går väldigt fort. (Respondent 4) 

 

Samtliga respondenter upplever att de har tillräcklig kompetens för att hantera de digitala 

verktyg som används i deras arbete. R1 och R2, som arbetar på samma byrå, berättar att 

de kontinuerligt får interna utbildningar i olika programvaror. R2 är som sagt relativt 

nyexaminerad, och förklarar att hen genom sin högskoleutbildning inte fick någon 

erfarenhet av digitala verktyg förutom lite i Visma. Upplevelsen som nyanställd var 

därför att det tog tid att sätta sig in i de olika programmen. R2 är dessutom relativt ung, 

och tror att det är en fördel jämfört med de äldre eftersom de saknar den digitala 

kunskapen redan från början. R4 håller med om att det är enklare för de yngre som är 

uppväxta i digitaliseringen att hantera digitala verktyg, och att det är de äldre som arbetat 

i branschen länge som gärna klamrar sig fast i hur man alltid har gjort. R5 och R6 är också 

relativt nyexaminerade, fast från yrkeshögskolan, och menar att de fick lära sig genom 

utbildningen att hantera digitala verktyg såsom Visma och Fortnox. R6 berättar att en 

ledningsgrupp med medlemmar från yrkeslivet kan påverka vilka digitala verktyg som 

ska användas på yrkeshögskolan.  

 

Men just robotar och liknande och den tekniken lärs inte ut i skolan, utan det får 
man när man kommer ut i yrkeslivet. Man får veta att de finns, men inte arbeta med 
dem. Det har ju en funktion, det är ju för att du ska kunna grunderna. Du måste gå 
innan du kan springa. Hade man introducerat de robotarna redan i det skedet så hade 
de inte vetat var siffrorna kommer ifrån. (Respondent 6) 

 

R3, R4 och R5 får precis som R1 och R2 kontinuerliga internutbildningar i olika 

programvaror. R1, R3 och R4 belyser att de även hjälper varandra kollegor emellan. R4 

tycker att det är viktigt att skapa ett klimat där man kan lära sig av varandra genom att 

dela med sig av det man kan, eftersom ingen är bäst på allt. De har även gruppmöten 

veckovis där frågor lyfts och om någon har lärt sig någonting kan den personen dela med 

sig av den kunskapen till kollegorna. 
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… jag tycker det är roligt och jag frågar om jag inte kan. Jag tillhör den typen av 
människor som tänker att om inte jag kan så finns det nog någon annan som inte 
heller kan, så då kan jag lika gärna fråga så kan vi lära oss båda två. (Respondent 
4) 

 

R4 fortsätter att berätta att det även krävs att redovisningskonsulten har ett intresse av att 

lära sig om de digitala verktygen och att hålla sig uppdaterad om nya förändringar. R6 

tycker att Fortnox har en bra lösning om man stöter på problem, då de har en egen 

Youtube-kanal dit man kan vända sig för att hitta en lösning. R6 arbetar på en liten byrå 

där hen är ensam redovisningskonsult på sitt kontor, men har tidigare erfarenhet av att 

arbeta på en global redovisning- och revisionsbyrå. Hen uppmärksammar skillnaden att 

stora byråer samarbetar med programleverantörer som håller i årliga internutbildningar 

för att få en djupare förståelse i programvarorna, vilket mindre byråer inte har möjlighet 

till. På den lilla byrån krävs det att redovisningskonsulten hittar information på egen hand 

genom att exempelvis läsa nyhetsbrev, ta råd och tips från branschorganisationen FAR 

och att testa sig fram. 

 

Det tycker jag är lite roligt nu när jag inte bara får det serverat på ett silverfat utan 
att jag faktiskt får ta reda på information själv när jag är på en lite mindre byrå, för 
då känner man att man kan det mer själv, man kan kopplingarna. (Respondent 6) 

 

Respondenterna är överens om att de tror att redovisningskonsultens yrkesroll kommer 

att förändras till följd av digitaliseringen, och att det kommer bli ett större fokus på 

rådgivning. R1 menar att själva bokslutsarbetet inte har genomgått några större 

förändringar, utan det är snarare verktygen för att kunna genomföra det smidigare som 

har förändrats. R3 tror inte att yrkesrollen kommer förändras särskilt mycket jämfört med 

nu, bara att arbetet kommer genomföras mer digitalt. R2, R5 och R6 menar att yrkesrollen 

även kommer innebära mer analys av siffror och att vara ett bollplank för kunden. Enligt 

R2 kan yrkesrollen inom den närmsta framtiden även innebära att stötta och hjälpa 

kunderna in i det digitala arbetssättet. R2 är positiv till att yrkesrollen kommer att 

förändras genom mer analys och rådgivning, då det möjliggör att lära sig mer om 

företaget bakom siffrorna. R4 tror att redovisningskonsulter behöver vara mer på tårna 

för att behålla sina kunder med tanke på den ökade rörligheten, samt att de måste vara 

pålästa för att kunna ge kunderna mer detaljerad rådgivning om exempelvis skatt, moms 
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och kapitalplaceringar. R5 tycker inte att yrkesrollens utveckling går särskilt snabbt, och 

menar att det beror på att lagstiftningen är ett hinder.  

 

För att bemöta den förändrade yrkesrollen tycker samtliga respondenter att kompetensen 

behöver utökas. För att kunna arbeta mer med rådgivning tror R1 att 

redovisningskonsulter behöver utbildas för att ligga i framkant kunskapsmässigt och kan 

svara på kundernas frågor. R2 instämmer att det behövs interna eller externa utbildningar 

inom rådgivning för att utöka sin sociala kompetens. Hen fortsätter dock med att 

konsulten även kan lära sig att vara rådgivande genom erfarenhet. R2 tror inte att det 

kommer behövas ytterligare IT-kunskaper, men resonerar att det nog underlättar om 

konsulten är van vid att hantera appar och är erfaren inom den digitala världen. R3 och 

R4 fortsätter på samma spår och nämner att unga och nyexaminerade är mer digitala då 

de som sagt är uppväxta med det, medan de äldre som jobbat i branschen länge kanske 

skulle behöva utveckla sina IT-kunskaper.  

 

På mitt förra jobb så hade jag bland de yngsta som satt runt mig och då sa jag alltid 
det att “ni skriker när ni behöver hjälp med redovisning och skattefrågor, så skriker 
jag när jag behöver hjälp med digitala grejer”, så blir det ett utbyte, vi får hjälpa 
varandra. (Respondent 4) 

 

R3 tror att redovisningskonsulter behöver specialisera sig på att arbeta med kunder inom 

en viss bransch för att kunna behärska den mer rådgivande rollen. De som kommer 

uppleva svårigheter att hantera en mer rådgivande roll, är enligt R4 de 

redovisningskonsulter som älskar att stämma av bankkonton. R4 belyser att social 

kompetens och personlighet blir alltmer betydelsefullt, för att kunna fånga kunden och få 

den intresserad.  

 

Det mesta är att, i hela den här digitaliseringsbubblan som är bra på jättemånga sätt, 
att man inte får tappa personen. Man får inte glömma att där sitter en företagsledare 
eller en VD eller en CEO eller någonting, som faktiskt vill ha någonting av värde 
och inte bara en pappersrapport eller en digital rapport. Det är ju det viktiga, att 
man inte glömmer och bara fokuserar på att “åh, nu gick ju detta på 5 minuter istället 
för en timme”, utan man måste se mervärdet. (Respondent 6) 

 



	   	   Fröberg	  &	  Hansson	  

46 

R4 nämner också att det finns byråer som anställt systemvetare i syfte att arbeta mot kund 

för att hantera de komplexa tekniska uppgifterna. Enligt R4:s egna åsikt räcker det med 

att redovisningskonsulten gillar digitala lösningar och inte är rädd för att testa sig fram. 

R5, som är relativt nyexaminerad från yrkeshögskola, uppmärksammade under sin 

utbildning en ökad omfattning av affärsmannaskap jämfört med tidigare år. De fick 

kunskap i att läsa av företag i olika branscher samt att bemöta kunder på olika sätt. Hen 

tror att denna kunskap är viktig för att behärska den mer rådgivande yrkesrollen, men att 

redovisningskonsulten likaväl kan lära sig det genom att byråerna satsar på interna 

utbildningar. R6 belyser vikten av en ökad slutledningsförmåga för att bemöta den 

förändrade yrkesrollen, genom att kunna samla ihop fragment av information och få en 

helhetsbild av vad som blir bäst för kunden. 
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5.	  Analys	  och	  diskussion	  

 

I detta kapitel kommer studiens resultat att analyseras i kombination med innehållet i den 

teoretiska referensramen. Det diskuteras vilka digitala verktyg som 

redovisningskonsulter använder för att hantera de digitala fenomen som presenterades i 

den teoretiska referensramen. Dessutom kommer en djupare förståelse skapas genom att 

tidigare studier kompletteras med resultatet av denna studie, gällande hur användningen 

av digitala verktyg påverkar redovisningskonsultens arbetssätt och kompetensbehov. 

 

5.1	  Digitala	  fenomen	  och	  verktyg	  

Moll och Yigitbasioglu (2019) lyfter fram att molntjänster kan användas i 

redovisningskonsultens arbete för bokföring, analys, regelefterlevnad samt rapportering, 

vilket bekräftas av respondenterna genom beskrivning av programmen Fortnox, Capego, 

Agoy samt Teams. FAR och Kairos Future (2016) framhåller att molnbaserade system 

kan innehålla funktioner för digitala fakturor och kvitton. Dessa funktioner beskriver 

respondenterna förekommer i Fortnox. Molntjänster utnyttjas även genom program eller 

applikationer för mail (FAR & Kairos Future, 2016), vilket är en kommunikationsväg 

som redovisningskonsulterna använder sig av. Tre av byråerna använder sig av 

kundportaler för att arkivera och analysera kundens dokument och dessa är även 

tillgängliga för kunden. Då information kan delas mellan konsult och kund genom 

byråernas kundportaler, kan dessa portaler likställas med vad Ek och Ek (2020) samt Moll 

och Yigitbasioglu (2019) beskriver som molnbaserade CRM-system vilka kan stärka 

relationen med kunden. Byråernas kundportaler kan också användas i 

kommunikationssyfte med kund, vilket enligt Ek och Ek (2020) kan garantera att GDPR 

följs och därmed tillgodoses datasäkerheten för kundens känsliga data. Flera 

respondenterna menar å andra sidan att kommunikationen genom kundportalen kan 

behöva kompletteras med personlig kundkontakt för att bibehålla en god relation mellan 

kund och konsult.  
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Greenman (2017) beskriver att AI kan tillämpas för att automatisera arbetsuppgifter som 

är repetitiva, där tolkning av leverantörsfakturor i olika program är ett exempel som 

framförs av respondenterna. FAR & Kairos Future (2016) menar att även 

maskininlärning, som är en del av AI, kan användas för att analysera och upptäcka 

samband i fakturor, vilket en respondent beskriver är användbart vid återkommande 

leverantörsfakturor gällande automatisk kontering och periodisering. Data mining, som 

innefattar maskininlärning, kan utnyttjas vid granskning av datas tillförlitlighet. 

Funktionen outlier detection är användbart vid upptäckande av avvikande av data (Amani 

& Fadlalla, 2017), vilket enligt respondenterna förekommer vid avstämning mellan 

bankkontoutdrag och Fortnox samt för att upptäcka avvikelser vid jämförelse av 

deklarerade och bokförda uppgifter. Kokina och Blanchette (2019) redogör att RPA är 

lämpligt för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter och illustrerar att RPA kan 

användas för att automatiskt flytta data från ett system till ett annat. Respondenterna 

framförde att många olika program och system är integrerade med varandra, vilket 

möjliggör att data kan flyttas mellan systemen och även bokföras automatiskt. 

Integreringen som förekommer kan därmed uppfattas innehålla tekniker liknande RPA.  

 

Blockchain kan, enligt FAR och Kairos Future (2016), vara ändamålsenligt både vid 

verifiering av transaktioner och vid verifikationer av avtal med mera. Blockchain skulle 

även i framtiden kunna användas vid kvitto- och fullmaktshantering (FAR & Kairos 

Future, 2016; FAR & Kairos Future, 2019). Under intervjuerna beskrevs ett digitalt 

verktyg, Penneo, som möjligtvis anknyts till blockchain. Dock fick vi inte tillräcklig 

information om verktyget för att förstå om verktyget bygger på tekniken. I detta digitala 

verktyg beskriver en respondent att digital signering av exempelvis uppdragsbrev kan 

utföras. Detta kan jämföras med när en fullmakt signeras genom en elektroniskt ID-

handling och fullmaktens giltighet verifieras (FAR & Kairos Future, 2019). Vid 

upprättande och signering av uppdragsbrevet, menar FAR och Kairos Future (2019) att 

dokumentets giltighet parallellt hade kunnat verifieras genom registrering i blockkedjan. 

Detta hade resulterat i att information i dokumentet inte kan ändras när det skickas mellan 

olika parter för signering (Dai & Vasarhelyi, 2017). FAR och Kairos Future (2016) menar 

att blockchain också hade kunnat användas för att göra kvitton icke-kopierbara. Enligt 

respondenterna har Fortnox en app där kvitton kan fotograferas och därefter bokföras 

automatiskt, vilken kan jämställas med Blikk Kvittohantering (Blikk, u.å.-a).  
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Data uppstår i företags affärsverksamhet och big data kan då vara gynnsamt att använda 

för att utforma ekonomiska flöden (FAR & Kairos Future, 2016). Visma, Hogia och 

Wolters Kluwer är några av programmen som respondenterna nämner används för att 

hantera data inom samma program som avser flera olika områden. I Teams lagras även 

data, då vissa respondenter använder sig av programmet både i dokumentations- och 

kommunikationssyfte. Sjöström (2016) menar att digital arkivering av dokument medför 

att information är mer lätthanterligt och lättillgängligt. Respondenterna intygar att digitala 

verktyg medför en effektivisering då information i ett datorprogram är lättare att hitta och 

är även tillgängligt oavsett vilken konsult på byrån som utför arbetet. Vissa respondenter 

anser att Fortnox är ett program som är användarvänligt både för konsult och kund, vilket 

kan bestyrkas genom att Fortnox (u.å.-a) inriktar sig på mindre företag, 

redovisningsbyråer, föreningar och skolor. 

5.2	  Arbetssätt	  och	  kompetensbehov	  

Samtliga respondenter är eniga med Ek och Ek (2020) om att användningen av digitala 

verktyg förändrar sammansättningen av arbetsuppgifter som i sin tur påverkar 

kompetensbehovet. Det framgår av en respondent att den digitala utvecklingen går 

långsamt på grund av legala hinder, vilket Arntz m.fl. (2016) också lyfter fram 

tillsammans med etiska och ekonomiska hinder. Det framgår även att det för små 

redovisningsbyråer inte är etiskt eller ekonomiskt genomförbart att hålla i interna 

utbildningar inom olika digitala verktyg, vilket större byråer har bättre möjlighet till. Med 

andra ord kan hinder i den digitala utvecklingen vara mer omfattande för små jämfört 

med större redovisningsbyråer.  

 

Respondenterna är eniga med Greenman (2017) samt FAR och Kairos Future (2016) om 

att deras yrkesroll framförallt kommer att innebära mer rådgivning. Shaffer m.fl. (2020) 

samt en av respondenterna tillägger att de troligtvis även kommer behöva vägleda kunden 

inom olika digitala lösningar. Respondenterna belyser att analys av siffror och att vara ett 

bollplank för kunden kommer att vara i större fokus för redovisningskonsulten, vilket 

Greenman (2017) tydliggör genom att lyfta fram ökad affärsutveckling och riskhantering 

som två framtidsfaktorer för yrket utöver ökad rådgivning. Det digitala arbetssättet 

innebär enligt FAR och Kairos Future (2016) att det geografiska avståndet till kund blir 
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mindre väsentligt, vilket en respondent instämmer med genom att belysa flexibiliteten att 

kunna arbeta var som helst ifrån och följa allting online dygnet runt.  

 

Yrkesrollen kan förändras antingen genom att redovisningskonsulten specialiserar sig 

inom ett visst område, alternativt att erbjuda en helhetslösning till kunden (FAR & Kairos 

Future, 2016). Kruskopf m.fl. (2020) nämner att konsulten exempelvis kan specialisera 

sig inom blockchain, fintech, datasäkerhet eller nätbrottslighet, vilket bekräftas av 

respondenterna genom att de berättar att vissa redovisningsbyråer redan har 

produktspecialister i form av utbildade systemvetare för att ta hand om de mer tekniskt 

komplexa tjänsterna mot kund. Ett samarbete mellan redovisningskonsulter och 

datavetare kan enligt Al-Htaybat och von Alberti-Alhtaybat (2017) förbättra de 

ekonomiska rapporterna genom ett utbyte av kunskap. För att bemöta den förändrade 

yrkesrollen utan produktspecialisering, anser Kruskopf m.fl. (2020) att 

redovisningskonsulter behöver utveckla både sin sociala och tekniska kompetens, vilket 

respondenterna delvis håller med om. Det finns en oenighet bland respondenterna om det 

är den sociala eller tekniska kompetensen som bör fokuseras på och hur 

tillvägagångssättet för att införskaffa sig kompetensen bör vara. Vissa respondenter tror 

att den ökade rådgivningen kommer kräva att redovisningskonsulten är påläst för att 

kunna besvara kundens frågor, medan andra tror att den sociala kompetensen införskaffas 

antingen genom erfarenhet eller genom utbildning. För att kunna erbjuda en 

helhetslösning till kunden framgår det även att en förbättrad slutledningsförmåga är 

viktigt. 

 

FAR och Kairos Future (2016) belyser den sociala kompetensens betydelse, vilket flera 

respondenter håller med om då goda kundrelationer är viktiga inom 

redovisningsbranschen. Al-Htaybat och von Alberti-Alhtaybat (2017) menar att 

digitaliseringen inom redovisning kan uppfattas som problematiskt eftersom att 

kommunikationen minskar och analys av data ökar. Detta håller samtliga respondenter 

med om genom att uppmärksamma att digitaliseringen effektiviserar redovisningsarbetet, 

både för konsulten och genom att kunden kan sköta den löpande redovisningen själv, och 

att det därför kan bli lätt att undkomma personlig kundkontakt. Samtidigt anser 

respondenterna att det krävs att konsulten engagerar sig för att bibehålla goda 
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kundrelationer, vilket FAR och Kairos Future (2016) instämmer med då det ges utrymme 

för en ökad rådgivning till kund när det repetitiva redovisningsarbetet kan automatiseras 

och skötas av kunden själv. 

 

Respondenterna upplever inte att de saknar teknisk kompetens, men att användningen av 

digitala verktyg kan underlättas om konsulten kan hantera appar och är uppvuxen i den 

digitala eran, alternativt att konsulten är öppen för att lära sig av sina yngre kollegor. Det 

nämns också att användningen av digitala verktyg underlättas om konsulten är intresserad 

av digitala lösningar, vilket Al-Htaybat och von Alberti-Alhtaybat (2017) håller med om. 

Shaffer m.fl. (2020) menar att nyexaminerade har utvecklat teknisk kompetens genom sin 

utbildning, vilket respondenterna som är relativt nyexaminerade från yrkeshögskola 

intygar. Kruskopf m.fl. (2020) menar tvärtom att teknisk kompetens inte får tillräckligt 

utrymme i kurslitteraturen, vilket respondenten som är relativt nyexaminerad från 

högskola bekräftar. 

 

Tomo och Spanò (2020) menar att digitaliseringen kan leda till en yrkesidentitetskris 

bland redovisningskonsulter, och det anser respondenterna beror på hur 

förändringsbenägen och fyrkantig konsulten är som person. Tomo och Spanò (2020) 

nämner att redovisningskonsulter blir stressade av att digitala verktyg är komplexa och 

att det därför tar lång tid att utföra arbetet, medan respondenterna snarare upplever att 

användningen av digitala verktyg effektiviserar arbetet. Att respondenterna har en positiv 

inställning till digitala verktyg förklaras av Tomo och Spanò (2020) som ett sätt att uppnå 

legitimitet för yrket. Tomo och Spanò (2020) förklarar att vissa redovisningskonsulter är 

oroliga för hur deras framtida yrkesroll kommer att utvecklas, medan respondenterna 

tillsammans med Al-Htaybat och von Alberti-Alhtaybat (2017) samt Moll och 

Yigitbasioglu (2019) hävdar att konsulten inte är utbytbar då vissa arbetsuppgifter inte 

kan ersättas av datorer. Arntz m.fl. (2016) påstår att det ultimata är ett samarbete mellan 

människan och datorn, vilket respondenterna förklarar genom att ett mervärde för kunden 

kan skapas eftersom samarbetet sparar tid för redovisningskonsulten då den “manuella 

handpåläggningen” minskar. 
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6.	  Slutsatser	  

 

Detta avslutande kapitel sammanfattar studien genom att redogöra för slutsatserna. 

Slutsatserna kommer att presenteras i enlighet med forskningsmodellen för att besvara 

studiens två forskningsfrågor. Därefter uppmärksammas studiens bidrag till 

vetenskapens värld, följt av en klargörelse för vilka begränsningar som denna studie haft. 

Slutligen uppmärksammas förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1	  Sammanfattning	  och	  slutsatser	  

Digitaliseringen inom redovisningsbranschen och redovisningskonsultens framtid har 

under de senaste åren uppmärksammats och debatterats både av organisationer och 

yrkesverksamma inom branschen. I tidigare forskning framgår att det är 97 procent 

sannolikhet att bokförings- och redovisningsassistenternas arbete kommer att kunna 

utföras av datorer inom 20 år (Fölster, 2014), medan andra forskningsstudier belyser hur 

redovisningskonsultens arbete kommer att förändras (Moll och Yigitbasioglu, 2019; 

Groșanu m.fl., 2020). Tidigare studier har även undersökt hur digitala tekniker kan 

användas inom redovisning (Al-Htaybat & von Alberti-Alhtaybat, 2017; Groșanu m.fl., 

2020). Syftet med denna studie är att utifrån de digitala fenomenen, big data, 

molntjänster, blockchain, AI, maskininlärning, data mining och RPA, undersöka vilka 

digitala verktyg redovisningskonsulten använder i sin yrkesroll. Dessutom är syftet att 

förstå hur användningen av dessa verktyg påverkar både konsultens arbetssätt samt 

kompetensbehov. Denna kvalitativa undersökning har genomförts utifrån studiens 

forskningsmodell, genom att intervjua sex olika redovisningskonsulter. 

 

Den första frågeställningen är vilka digitala verktyg, om några, som 

redovisningskonsulten använder sig av i sitt arbete för att hantera digitala fenomen. 

Denna studie visar att redovisningskonsulter använder sig av ett flertal olika digitala 

verktyg i sitt arbete som på något sätt kan kopplas samman med digitala fenomen. 

Fortnox, Capego, Agoy och Teams är molnbaserade verktyg som används av 

redovisningskonsulterna. Kommunikationen som sker genom mail samt genom 
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kundportaler är också utformade som molntjänster. Fakturatolkningssystem är ett verktyg 

där fenomenen AI och maskininlärning hanteras för att analysera och observera samband 

i fakturor som kan bidra till automatiska konteringar. Vidare kan data mining användas 

vid avstämningar mellan data från olika program för att upptäcka avvikelser. Enligt denna 

studie finns det integrationer mellan olika program och system som konsulterna använder. 

Tekniken bakom integrationerna kan uppfattas som liknande tekniker som RPA 

innehåller. Det är möjligt att blockchain används i Penneo vid digital signering av 

dokument för en ökad verifiering av dokuments giltighet. Det finns även potential att i 

framtiden kunna integrera blockchain inom kvittohantering. Big data kan anses användas 

för att hantera data i programmen Visma, Hogia, Wolters Kluwer och Teams. Även inom 

de molnbaserade programvarorna kan big data utnyttjas för att utforma ekonomiska 

flöden.  

 

Den andra frågeställningen är om användningen av digitala verktyg har någon påverkan 

på redovisningskonsultens arbetssätt och kompetensbehov, och hur denna påverkan i så 

fall ser ut. Denna studie visar att användningen av digitala verktyg underlättar 

redovisningskonsultens arbetssätt eftersom att automatisering och därmed mindre 

“manuell handpåläggning” gör arbetet mer effektivt och flexibelt. Arbetssättet förändras 

till att innehålla mer rådgivning och analys av siffror. Att arbetsuppgifterna förändras 

leder till att redovisningskonsulten antingen behöver specialisera sig inom ett visst 

område, alternativt att vara en fullserviceleverantör och erbjuda kunden en 

helhetslösning. För att bemöta den förändrade yrkesrollen visar tidigare studie och 

befintlig litteratur att både den sociala och tekniska kompetensen behöver utvecklas 

(Kruskopf m.fl., 2020; Ek & Ek, 2020), medan denna studie tyder på att den tekniska 

kompetensen är tillräcklig och att det snarare är den sociala kompetensen som främst 

behöver utvecklas. Den sociala kompetensen kan införskaffas antingen genom erfarenhet 

eller genom utbildning, och syftar till att kunna upprätthålla en god kundrelation och 

personlig kontakt trots att kommunikationen mestadels sker med hjälp av digitala 

verktyg. Att upprätthålla en god kundrelation är viktigt eftersom att 

redovisningsbranschen bygger på kundens förtroende till redovisningskonsulten. Enligt 

denna studie har redovisningskonsulterna tillräcklig teknisk kompetens, men att 

användningen av digitala verktyg kan underlättas för de som har växt upp i den digitala 

eran eller har ett intresse för digitala lösningar. Tidigare forskning visar att det förändrade 
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arbetssättet kan leda till en yrkesidentitetskris för redovisningskonsulter (Tomo & Spanò, 

2020), medan redovisningskonsulterna i denna studie har en positiv inställning till 

användningen av digitala verktyg. 

 

Genom denna studie nåddes insikten att digitala verktyg, arbetssätt och kompetensbehov 

är svåra att särskilja, då en diskussion om ett av ämnena även berör något av de andra. 

Exempelvis nämner respondenterna att kundkommunikationen och arbetssättet påverkas 

i samband med användningen av kundportaler som ett digitalt verktyg, vilket gör att den 

sociala kompetensen behöver utvecklas för att bibehålla en god kundrelation. Al-Htaybat 

och von Alberti-Alhtaybats (2017) forskningsstudie visar även på sambandet mellan 

ämnena genom att utgå från big data och hur big data kan användas inom redovisning, 

för att därefter belysa hur användningen av big data kan påverka arbetssätt och 

kompetensbehov (Al-Htaybat & von Alberti-Alhtaybat, 2017). Annan forskning utgår å 

andra sidan från hur redovisningskonsulten och dess yrkesroll behöver anpassas för att 

kunna bemöta förändringen och hantera digitala verktyg (Tomo & Spanò, 2020). Denna 

studie bekräftar svårigheten att särskilja digitala verktyg med arbetssätt och 

kompetensbehov, eftersom respondenterna menar att användningen av digitala verktyg 

leder till ett förändrat arbetssätt och därmed att kompetensen behöver utvecklas. 

Samtidigt belyser respondenterna att kompetensen behöver utvecklas och arbetssättet 

behöver förändras för att kunna hantera digitala verktyg. Funderingen som uppstår är 

alltså vad som kom först, hönan eller ägget. 

6.2	  Studiens	  bidrag	  

Tidigare forskningsstudier, som presenterats i den teoretiska referensramen, handlar om 

vilka digitala fenomen som kan användas inom redovisningsbranschen och i vilket syfte. 

Denna studie bidrar till forskningsområdet genom att konkretisera vilka digitala verktyg 

som används för att hantera dessa digitala fenomen. Tidigare forskningsstudier, som 

också presenterats i den teoretiska referensramen, har även gjorts gällande hur 

redovisningskonsulters yrkesroll förändras till följd av digitaliseringen och vilka 

ytterligare kompetenser som behövs, vilka denna studie till stor del bekräftar. Dock bidrar 

denna studie genom att uppvisa en mer positiv syn på hur användningen av digitala 

verktyg påverkar arbetssättet och kompetensbehovet. Denna studie uppvisar en mer 
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positiv inställning till hur arbetssättet förändras samt att det inte krävs lika stor 

kompetensutveckling som visats i de tidigare studier som vi hittat och presenterat i den 

teoretiska referensramen. Dessutom bidrar denna studie till forskningsområdet genom att 

kombinera forskningsfrågorna om vilka digitala verktyg som används av 

redovisningskonsulter samt hur det påverkar arbetssättet och kompetensbehovet. Dessa 

områden har, vad vi vet, tidigare bara studerats var för sig.  

6.3	  Studiens	  begränsningar	  

Med tanke på att tillvägagångssättet för att samla in data i denna kvalitativa studie var 

genom intervjuer, var vi beroende av en tredje part vars deltagande låg utom vår kontroll. 

Denna studie genomfördes under våren, när redovisningskonsulter är i en hektisk 

arbetsperiod. För det första var det problematiskt att hitta redovisningskonsulter som 

kunde tänka sig att delta i undersökningen. För det andra behövde hänsyn tas till 

uppsatsskrivandets strikta tidsplan. Effekten av dessa begränsningar är att studiens 

slutsatser möjligtvis inte är överförbart till andra redovisningskonsulter. Eftersom denna 

studie enbart inkluderar de digitala verktyg som just dessa redovisningskonsulter 

använder, kan det finnas andra sorters digitala verktyg samt andra 

programvaruleverantörer som inte omfattas i denna studie. Dessutom utgår denna studie 

från hur just dessa redovisningskonsulter uppfattar att arbetssättet och kompetensbehovet 

förändrats till följd av digitaliseringen, vilket andra redovisningskonsulter kan tycka 

annorlunda om. Förutsatt att vi hade haft mer tid samt lyckats hitta fler 

redovisningskonsulter som kunde tänka sig att delta i undersökningen, hade studien 

kunnat omfatta fler perspektiv och därmed hade slutsatserna möjligtvis varit överförbara 

till fler redovisningskonsulter. 

6.4	  Framtida	  forskningsförslag	  

För att studien skulle kunna bli mer djupgående och överförbar till andra 

redovisningskonsulter, hade studien kunnat inkludera fler respondenter för att omfatta 

fler perspektiv. Det hade även varit intressant att studera andra personer som arbetar inom 

redovisning, såsom redovisningskonsulter som driver egna företag och inte arbetar på en 

etablerad redovisningsbyrå alternativt redovisningsekonomer som arbetar på ett företags 

ekonomiavdelning. Genom att intervjua andra inom redovisningsbranschen, hade det 
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kunnat jämföras om svaren på frågeställningarna skiljer sig beroende på om man arbetar 

som redovisningskonsult på en byrå eller som redovisningsekonom på ett företag. I denna 

studie inkluderas redovisningskonsulter från både lokala redovisningsbyråer samt globala 

redovisningsbyråer. I denna studie fanns dock inget syfte att jämföra skillnader eller 

likheter mellan lokala och globala redovisningsbyråer, vilket hade kunnat vara spännande 

att undersöka. Redovisningskonsulterna i denna studie avgränsas geografiskt till kontor i 

Skåne, därför hade det varit intressant att jämföra om slutsatserna i denna undersökning 

hade varit annorlunda om urvalet skulle omfatta redovisningskonsulter i andra länder. 
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Bilagor	  

Appendix	  1:	  Mail	  

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Ekonomprogrammet med inriktning 

redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete där vår studie syftar till att undersöka vilka digitala verktyg 

redovisningskonsulten använder sig av i sitt arbete. Vi har också i syfte att förstå hur 

användningen av dessa verktyg påverkar både konsultens arbetssätt samt 

kompetensbehov. 

 

Vi är väldigt tacksamma om er byrå vill delta i vår undersökning. Vi vill gärna komma i 

kontakt med ett fåtal redovisningskonsulter hos er som vill ställa upp på en intervju 

angående digitala verktyg i redovisningen. Vi ser gärna att redovisningskonsulterna har 

några års erfarenhet inom branschen, men även att det finns en variation av erfarenhet 

mellan konsulterna. Vi uppskattar att en intervju kommer att ta ca 30 minuter. Vi är 

flexibla både gällande tidpunkt för intervjuerna och hur de genomförs (digitalt eller 

personligen). Förslagsvis genomför vi gärna intervjuerna i slutet av vecka 17 eller under 

vecka 18.  

 

Om ni är intresserade av att delta i vår undersökning, återkommer vi med ytterligare 

detaljer. Vid intresse eller om du har några frågor får du gärna höra av dig. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Johanna Hansson 

Mail: johanna.hansson0263@stud.hkr.se 

Ida Fröberg 

Mail: ida.froberg0020@stud.hkr.se 
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Appendix	  2:	  Intervjuguide	  

Inledande information 

•   Kontrollera att respondenten godkänner ljudinspelning av intervjun och informera 

att personen kommer att vara anonym. 

•   Presentera kortfattat vilka vi är och vad studiens syfte är. 

 
Bakgrundsfrågor 

1.   Skulle du vilja börja med att beskriva vilka arbetsuppgifter du har? 

2.   Hur ser din yrkesbakgrund ut? Hur många år har du arbetat som 

redovisningskonsult? 

3.   Vilken utbildning har du? 

 
Frågor gällande digitala verktyg 

4.   Vilka digitala verktyg arbetar ni med i ert företag? Vilka olika syften/funktion 

finns med dessa? 

5.   Vilka av dessa digitala verktyg använder du dagligen och vilka använder du mer 

sällan? 

6.   Finns det något verktyg som är svårare att hantera än något annat? 

7.   Är de digitala verktyg som ni använder främst onlinebaserade eller 

programvarubaserade? 

8.   Finns det arbetsuppgifter inom redovisning som är automatiserade? Isåfall, på 

vilket sätt? 

 
Frågor gällande arbetssätt och kompetensbehov 

9.   Hur tycker du att användningen av digitala verktyg påverkar ditt arbete? 

10.  Hur ser du på användningen av digitala verktyg? Upplever du det positivt eller 

negativt? 

11.  Har användningen av digitala verktyg förändrat relationen med dina kunder? 

12.  Tycker du att du har tillräcklig utbildning/kompetens för att hantera de digitala 

verktygen? Om ja, hur har du skaffat denna kunskap? Om nej, vilken kunskap 

upplever du att du saknar? 
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13.  Hur tror du att din yrkesroll kommer fortsätta att förändras till följd av 

digitaliseringen? Vilken ytterligare kompetens tror du att du kommer behöva 

utveckla för att bemöta den förändrade yrkesrollen? 

 

Avslutande frågor och övrig information 

14.  Är det någonting som du känner att du vill tillägga? 

•   Tacka för att respondenten tog sig tid att delta i intervjun. 

•   Stäm av om respondenten vill att transkriberingen skickas på mail för 

godkännande. 

•   Informera om att ljudinspelningen avslutats. 

 


