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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Markus Fellesson för att han trodde 
på vår idé samt bidragit med konstruktiv kritik och synpunkter under hela 
processen för uppsatsskrivandet. Vi vill även tacka våra studiekamrater som 
med betydelsefull feedback under seminarietillfällena har hjälpt oss att 
förbättra vår uppsats.  

Ett stort tack riktas även till våra kunniga respondenter som tagit sig tid till att 
ställa upp på intervjuer och därmed bidragit till att studien har blivit 
genomförbar. Trots att samtliga respondenter haft ett hektiskt schema under 
våren har de genomfört intervjuerna med stort engagemang kring uppsatsens 
ämne. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för att vi under tidskrävande 
perioder lyckats motivera varandra till att hålla ambitionsnivån på topp.  

Studien är upprättad vid Handelshögskolan på Karlstads universitet under 
vårterminen 2018. Härmed intygar uppsatsförfattarna till att ha bidragit lika 
mycket under studiens gång och lagt ned lika mycket tid på examensarbetets 
genomförande.   

Trevlig läsning, 

___________  ___________ 
Anna Wigren    Frida Stender 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning förutspår att redovisningsbranschen inom de kommande 
25 åren kommer att stöta på turbulens till följd av den intensiva IT-utveckling 
som format både samhälle och organisationer. Redovisningsarbetet tros 
effektiviseras när redovisningen automatiseras och förändringsprocessen 
beräknas utvecklas i allt snabbare takt de kommande åren. För att inte bli 
omkörd av sina konkurrenter gäller det att ligga i framkant och kontinuerligt 
leta efter nya digitala lösningar samt skapa nya automatiserade arbetsprocesser.  

Syftet med studien är att förstå och förklara hur automatiseringsprocessen ser 
ut på redovisningsbyråer idag, hur branschen och dess arbete har förändrats till 
fö l jd av au tomat i se r ingen samt v i lka ak tue l l a förändr ing ar 
redovisningskonsulter står inför. Studien har baserats på empiri grundat i en 
kvalitativ metod med data från elva semistrukturerade intervjuer på följande 
byråer; PwC, Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton, Accountor samt Wint. 
Respondenterna består utav fem redovisningskonsulter med varierad 
erfarenhet samt sex personer med en mer ansvarig roll på byråerna, såsom 
gruppchef  eller manager.  

Några av de slutsatser som studien har genererat är att automatiseringen 
medför att redovisningskonsulter kan fokusera på mer kvalificerade uppgifter 
när teknik ersätter de monotona arbetsuppgifterna, vilket skapar större värde 
för kunden. Arbetsbelastningen på redovisningsbyråer tros därmed vara 
fortsatt hög. Trots de många fördelar och positiva effekter med automatisering 
har studien visat att utmaningar gällande exempelvis förändringsmotstånd, 
gammal lagstiftning samt nya konkurrenter bromsar automatiseringsprocessen. 
Redovisningsbranschen väntas därmed möta stora förändringar vilket denna 
studie kommer att belysa. 
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Abstract 

Previous research predicts that the accounting industry in the next 25 years 
will experience a lot of  turbulence as a result of  the intensive technological 
developments. When bookkeeping becomes automated, the work of  an 
accounting consultant presumes to be more effective and the automation 
process will most likely develop even faster in the following years. In order for 
the accounting firms not to be overtaken and lose market shares to their rivals, 
the importance of  being aware of, and continuously look for new automated 
solutions appears to be meaningful. 

The aim of  this study is to understand and explain how the automation 
process looks like at accounting firms today, how the industry has changed as 
a result of  the technological developments and what current changes the 
accounting consultants are facing. The study is based on empirical evidence 
from a qualitative method with data from eleven semi-structured interviews at 
the following accounting firms; PwC, Ernst & Young, KPMG, Grant 
Thornton, Accountor and Wint. Our respondents includes five accounting 
consultants with different experience and six individuals who has a more 
responsible role at the accounting firms, such as manager. 

Some of  the conclusions that the study has generated is that the technological 
developments has resulted in the fact that the accounting consultants can put a 
deeper focus in qualified tasks that creates a greater value for the client, rather 
than perform the standardized bookkeeping. Furthermore, the workload is 
presumed to remain at a high level according to the argument above. Despite 
the many benefits and the positive effects of  automation, the study has shown 
that there are also many challenges when it comes to resistance to 
transformations, old regulations and new rivals entering the market. The 
accounting industry is therefore expected to face some major changes which 
we will highlight throughout the study. 
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1. Inledning 

I följande kapitel kommer uppsatsens bakgrund och ämnets problematik gällande teknikens 
utveckling i redovisningsbranschen att diskuteras. Vidare kommer en argumentation föras 
kring varför automatiseringsprocessen på redovisningsbyråer är intressant att studera. 
Avslutningsvis framförs en beskrivning av studiens syfte, problemformulering samt 
avgränsning.   

1.1. Problembakgrund 

Teknikens utveckling har format företag och organisationer i över fyra 
årtionden, men enligt Bhimani (2013) var det först under mitten på 90-talet, 
när internets genombrott var ett faktum, som teknikens framfart skapade 
revolution. En persons förmåga att genomföra fler arbetsuppgifter ökar i takt 
med teknikens utveckling, vilket innebär att företag troligtvis får ut mer av sina 
anställda än innan datorernas tid (Levy & Murnane 1996). Enligt Bhimani och 
Willcock (2014) har ingen verksamhet lyckats gå oberörd ur teknikens framfart 
och författarna menar att alla organisationer i någon form har blivit påverkade 
av den digitala utvecklingen. Sociala medier, molntjänster  och Big Data  är 1 2

några av de utvecklingsområden inom teknologin som har haft störst inverkan 
på företag. Utvecklingen har bidragit till att företag kan lagra, komma åt samt 
dela resurser till ett lägre pris och med en större flexibilitet. 

Bhimani och Willcock (2014) beskriver effekterna av hur teknikens framfart 
har omformat organisationer och menar att företag ofta går från den 
ursprungliga pyramidformen, med ett stort antal anställda längst ned i 
organisationen, till en mer diamantformad struktur. Pyramidformens tunga 
botten reduceras till följd av att arbetsuppgifter som tidigare utförts av 
företagets anställda automatiseras eller outsourcas . Den mänskliga 3

arbetskraften som tidigare utförde de rutinmässiga arbetsuppgifterna längst 
ned i organisationen reduceras, vilket i sin tur ställer högre krav på de 
anställdas kompetens då de kan komma att utföra mer kvalificerade 
arbetsuppgifter högre upp i organisationen. 

Teknikens utveckling är därmed en ständigt pågående förändringsprocess som 
både påverkar samhället i stort men även organisationer. Den digitala världen 
har redan tagit över mycket av det vi människor gör men i dagens läge  
förväntas allt fler jobb komma att ersättas av automatiserade processer (Krafft 

 Molntjänster - IT-tjänster där man arbetar mot servrar över internet istället för lokalt på datorn.1

 Big Data - extremt stora mängder digitalt lagrad information som registreras i bland annat servrar, 2

trådlösa nätverk eller mobiltelefoner. 

 Outsourcing - när ett företag väljer att överlämna hanteringen av en eller flera processer till en 3

tredje part.
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& Kempe 2016). I rapporten “Nyckeln till framtiden - framtidens redovisning, revision 
och rådgivning i det digitala landskapet”, framtagen av FAR  i samarbete med 4

Kairos Future, diskuteras automatisering  som en av samhällets mest intensiva 5

förändringskrafter. Automatisering och digitalisering är ett fenomen som berör 
flera olika branscher, men redovisningsbranschen är enligt Kairos Future 
(2016c) en av de branscher som troligtvis kommer påverkas mest av denna 
förändringsprocess de kommande åren.  

Under många decennier har det funnits en strävan mot att vilja automatisera 
organisationer, och redan på 1920-talet utvecklades olika typer av maskiner 
och kassaregister som underlättade redovisningsarbetet (Keenoy 1958; Levy & 
Murnane 1996). Några effekter av automatiserad redovisning är enligt 
Fernandez och Aman (2018) ett mer effektivt arbetssätt samtidigt som det 
krävs mindre personal för arbetsprocesser som tidigare var mer tidskrävande 
för de anställda.    

1.2. Problemdiskussion 

Kairos Future (2016a) menar att automatiseringsprocessen i dagens läge är 
påväg till en ny nivå. I takt med att redovisningsarbetet blir mer effektivt 
beskriver Guthrie och Parker (2016) hur redovisningsyrket inom de 
kommande åren kommer fortsätta att förändras till följd av den intensiva IT-
utvecklingen. Inom de kommande 25 åren menar Guthrie och Parker (2016) 
därför att redovisningsbranschen kommer att stöta på turbulens och 
framhäver att dessa typer av yrken idag står inför de största utmaningarna 
sedan den stora ekonomiska kraschen år 1929. Många av de dagliga 
arbetsuppgifter som redovisningskonsulter utför har ersatts eller kommer att 
ersättas ytterligare av programvaror där rutinmässiga uppgifter kommer att 
kunna framställas betydligt snabbare än vad en anställd någonsin kunnat göra.  

Veckans Affärer (2017) rankar redovisningsassistenter som nummer två i listan 
på svenska yrken som kommer att försvinna inom 20 år i takt med att yrken 
automatiseras och Fölster (2014) menar att automatiseringen på sikt kommer 
a t t f ö r ä n d r a a r b e t s m a r k n a d e n . Tr o t s p r o g n o s e r n a o m a t t 
redovisningsassistenter hotas att ersättas av teknik i takt med 
automatiseringens framfart finns det även dem som tror på en ljus framtid för 
redovisningsbranschen. Personer som argumenterar för detta framhäver att 
arbetsuppgifterna kommer att se annorlunda ut i framtiden men att 

 FAR - branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer, lönekonsulter, skatterådgivare och 4

specialister. 

  Digitalisering och automatisering - automatisering kan ses som ett mer övergripande begrepp 5

men kommer att användas parallellt med digitalisering då begreppen delvis är integrerade i 
varandra. Begreppen kommer att definieras mer noggrant i teorikapitlet. 
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automatiseringen istället skapar möjligheter till att fokusera på uppgifter som 
skapar större nytta för redovisningsbyråers kunder (Brännström 2016).  

Kempe (2013) nämner det faktum att teknikens utveckling skulle kunna leda 
till att revision- och redovisningsbranschen smälter samman allt mer och 
istället blir en rådgivningsbransch. Både Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) 
samt Krafft och Kempe (2016) uppmärksammar dessutom att en del 
arbetsuppgifter som tidigare utförts av redovisningskonsulter möjligtvis 
kommer att genomföras av någon annan yrkesgrupp i framtiden. 

Automatisering är ett ständigt aktuellt ämne då tekniken utvecklas 
kontinuerligt. Redovisningsbranschen är dessutom en bransch som består av 
flertalet standardiserade arbetsuppgifter som teknik därmed kommer kunna 
ersätta i framtiden (Krafft & Kempe 2016). Om redovisningsbranschen 
kommer att dö ut eller om nya arbetsuppgifter skapas, är en av de funderingar 
som gör att vi finner ett stort intresse i att studera ämnesområdet. Tidigare 
forskning har i stor omfattning berört teknikens utveckling, men hur 
automatiseringsprocessen ser ut på just redovisningsbyråer har däremot inte 
studerats i lika stor utsträckning. Många av de studier som gjorts inkluderar 
eller berör enbart det närliggande affärsområdet revision, där studierna då 
främst handlat om digitaliseringsprocessen och inte automatiseringsprocessen.  

Med anledning av ovanstående argument kommer en beskrivande studie 
g enomföras om hur au tomat i se r ingsprocessen har påverka t 
redovisningsbyråer. Studien kommer även att belysa hur en 
redovisningskonsults yrkesroll tros förändras, där begreppet yrkesroll främst 
syftar till en redovisningskonsults arbetsuppgifter, deras position på 
marknaden samt konsulternas identitet och kompetens. 

1.3. Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att förstå och förklara hur automatiseringsprocessen ser 
ut på redovisningsbyråer idag, hur branschen och dess arbete har förändrats till 
fö l jd av au tomat i se r ingen samt v i lka ak tue l l a förändr ing ar 
redovisningskonsulter står inför.  

För att besvara ovanstående syfte samt identifiera effekterna av 
automatiseringen, har två underliggande frågeställningar valts ut: 

• Vilka effekter på redovisningsbranschen har en mer automatiserad 
redovisning bidragit till? 

• Medför automatiseringen utmaningar samt skapar möjligheter till nya 
arbetssätt?  
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1.4. Avgränsning 

Studien fokuserar enbart på automatiseringsprocessen gällande redovisning 
och inkluderar därmed inte det närliggande affärsområdet revision på de 
kombinerade revision- och redovisningsbyråerna. Anledningen till 
avgränsningen är en följd av att redovisningskonsulters arbetsuppgifter till 
större del består av fler standardiserade arbetsuppgifter jämfört med revisorers 
arbetsuppgifter. De mer monotona sysslorna anses vara mer lämpliga att 
automatisera, vilket medför att redovisningsbranschen ses som mer aktuell för 
en studie gällande automatiseringens påverkan. 
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2. Teoretisk referensram 

Följande kapitel inleds med en definition av redovisning samt en beskrivning av en 
redovisningskonsults yrkesroll. Därefter introduceras begreppen digitalisering och 
automatisering följt av en beskrivning av teknikens effekter på redovisningsbranschen. 
Vidare följer en redogörelse av förändringar gällande en redovisningskonsults yrkesroll samt 
automatiseringens fördelar och utmaningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur 
redovisningskonsulters arbete förväntas se ut i framtiden.  

2.1. Vad är redovisning och vad gör en redovisningskonsult 

Företag är skyldiga att sammanställa den externa redovisningen då den är 
lagstadgad och har till uppgift att ge en rättvisande bild av ett företags 
ekonomiska ställning. För att upprätta redovisningen krävs att det görs  
löpande registreringar på alla de affärshändelser  ett företag har. Redovisning 6

gör det möjligt för företag att styras på ett effektivt sätt samtidigt som 
verksamheten enklare kan vidareutvecklas och kontrolleras (Tagesson & 
Öhman 2010). Definitionen av redovisning kan enligt Ghasemi et al. (2011) 
beskrivas som en sammanställning där företag mäter sina ekonomiska resultat 
genom att dokumentera och klassificera affärshändelser såsom försäljning, 
inköp samt tillgångar och skulder på ett sätt som överensstämmer med de 
bestämmelser och regler som finns upprättade. 

En redovisningskonsult är enligt Srf  Konsulterna (u.å.) en person som 
självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och 
rådgivning. Arbetsuppgifterna kan bestå av att sköta allt från den löpande 
bokföringen till årsredovisningar, deklarationer samt kontakter med 
myndigheter. Yrkesrollen kan också innebära en specialisering inom 
exempelvis koncernredovisning och många redovisningskonsulter ägnar sig 
även åt affärsutveckling och företagsrådgivning. När en nyanställd startar sin 
karriär på en redovisningsbyrå är det däremot vanligt att börja arbeta som 
redovisningsassistent alternativt junior redovisningskonsult. Arbetsuppgifterna 
består då främst av löpande bokföring där bland annat det dagliga flödet av 
leverantörsfakturor och kvitton hanteras. En redovisningsassistent utför 
därmed de enklare och mer standardiserade arbetsuppgifterna på en 
redovisningsbyrå (Srf  Konsulterna u.å.).  

2.2. Definition av digitalisering och automatisering 

Digitalisering handlar enligt Breman och Felländer (2014) om när fysiska 
processer omvandlas till digitala tjänster som kan bearbetas i en dator. Tack 

 Affärshändelse - en händelse som omgående påverkar ett företags förmögenhet genom 6

exempelvis in- och utbetalningar.
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vare dagens digitala plattformar kan tjänster internationaliseras och traditionell 
hantering blir i regel effektivare med hjälp av digitaliseringen. 

Automatisering handlar enligt Rundqvist (u.å.) om att en process eller 
arbetsuppgift görs mer eller mindre av sig själv och därmed blir automatisk 
genom att teknik utför arbetet istället för människan. Syftet med att vilja 
automatisera olika processer kan dels vara att minska felaktigheter samt 
arbetsbördan för människan, men även att öka processens kvalitet och 
effektivitet. Konsekvenserna som uppstår vid automatisering kan skapa en oro 
för att arbetsuppgifter och roller ska försvinna, dock har det visat sig att 
automatisering även kan medföra att nya yrkesroller växer fram (Rundqvist 
u.å.).  

Automatiseringens påverkan på yrkesroller kan enligt Krafft och Kempe 
(2016) delas upp i tre olika steg; förstärkning, komplettering och ersättning.  

Figur 1: Teknikens inverkan på arbete (Krafft & Kempe 2016). 

Till en början beskrivs tekniken fungera som en förstärkning av de befintliga 
arbetsuppgifterna. Redovisningskonsulters arbete har till exempel underlättats 
med hjälp av skrivmaskiner och datorer. I det andra steget fungerar tekniken 
som ett komplement och tekniken tar därmed över en del av 
arbetsuppgifterna. Det tredje och sista steget medför att arbetsuppgifter i 
princip ersätts helt och hållet av teknik. Figur 1 illustrerar att det i dagens läge 
är fördelaktigt att i de flesta fall låta datorer och människan komplettera 
varandra och inte låta tekniken ersätta arbetsuppgifterna fullt ut (Krafft & 
Kempe 2016). Därmed kan automatiseringen i nuläget tänkas handla om 
samspelet mellan människan och tekniken när datorer får nya 
inlärningsmöjligheter (Krafft & Kempe 2016). Det finns enligt Rundqvist (u.å.) 
dock en risk för att omställningarna blir för stora på för kort tid där 
människan inte hinner anpassa sig eller utbildas, vilket i sin tur innebär att 
automatisering bör införas med eftertänksamhet.  

2.3. Teknikens effekter på redovisningsbranschen 

Kairos Future (2016b) menar att det finns forskare som hävdar att det stadium 
som automatiseringen är påväg mot medför att majoriteten av branscherna på 
arbetsmarknaden bör förbereda sig på radikala förändringar gällande 
företagens organisering och arbetssätt. Det finns en generell uppfattning som 
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säger att investering av ny teknologi kan förbättra företags produktivitet, dock 
är teknologins inverkan på företagens produktivitet något som är svårt att 
iaktta eller direkt observera. Det krävs därför att redovisningsbyråer förstår 
hur teknologin kan förändra deras arbetsprocesser samt att de har en förståelse 
för om denna förändring i slutändan kommer att resultera i en ökad 
produktivitet eller inte (Banker 2002). För att ny teknologi ska ha en positiv 
inverkan på de anställdas prestation bör det enligt Goodhue (1995) finnas ett 
bra samspel mellan teknologin och den anställdes arbetsuppgifter. I takt med 
automatiseringens framfart menar Thomas et al. (2011) att det kan vara svårt 
för företag att undvika förändringar och konstaterar således att organisationer 
inte har något annat val än att vara öppna för förändringar om de vill fortsätta 
nå framgång. 

Big Data är som nämnt i inledningen ett av de utvecklingsområden inom 
teknologin som snabbt blivit en av de viktigaste tillgångarna i ett företag och 
kan om den blir tolkad rätt ge företag förbättrad effektivitet och värdefulla 
insikter om sina kunder (Bhimani & Willcock 2014; Richins et al. 2017; Warren 
et al. 2015). En växande förmåga att tolka och analysera Big Data i 
kombination med kontinuerliga framsteg inom artificiell intelligens (AI)  har 7

generellt ökat hoten mot att ett stort antal yrkesgrupper i framtiden kan 
komma att automatiseras fullt ut. Utvecklingen av Big Data har även haft stor 
betydelse för hur outsourcingföretag såsom redovisningsbyråer kan utföra 
organisatoriska aktiviteter på avstånd. Företag som väljer att outsourca delar av 
sin verksamhet upplever således kostnadsminskning, effektivare hantering och 
högre kvalitet (Bhimani & Willcock 2014). Outsourcing är en trend som har 
ökat tack vare att tekniken förenklat kommunikationen mellan 
redovisningsbyråer och dess kunder, och enligt Bhimani och Willcock (2014) 
kommer fenomenet outsourcing fortsätta att växa. 

Till följd av utvecklingen av en mer avancerad datoranvändning menar Güney 
(2014) att digital redovisning har slagit igenom ordentligt och fått en utbredd 
användning. Traditionella bokföringsböcker har ersatts av datoriserade 
redovisningsprogram som underlättar bokföringen för redovisningskonsulter. 
Bokföringssystem gör det möjligt att samla verifikationer, löpande bokföring 
och fakturering i ett och samma program. Enkla transaktioner såsom 
bokföring av skulder och fordringar kan numera beräknas med hjälp av 
datorer och fördelningen av debit- och kreditposter sköts automatiskt 
(Ghasemi et al. 2011; Güney 2014). Det är högst troligt att redovisningssystem 
enligt Bhimani och Willcock (2014) kommer fortsätta att utvecklas i takt med 
att samhället, marknaden och behovet från kunderna förändras. Enligt en 
undersökning utförd av Konsulten (2015) framkommer det att många av 

 Artificiell intelligens (AI) - intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens 7

som uppvisas av människor.
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programvaruleverantörerna inom redovisningsbranschen, exempelvis Fortnox 
och Visma, arbetar aktivt med att automatisera redovisningsprocesser i 
systemen. Flera av programmen har dessutom redan lanserat olika 
automatiseringsprojekt inom exempelvis löpande bokföring samt för kund- 
och leverantörsfakturor (Konsulten 2015). 

2.4. Förändringar av redovisningskonsulters yrkesroll 

Innebörden av att redovisningen automatiseras allt mer menar Fernandez  och 
Aman (2018) skapar en ökad efterfråga för en mer intelligent rådgivning. I 
enlighet med vad Fernandez och Aman (2018) tar upp angående att 
redovisningen rör sig mot ett mer rådgivande arbetssätt menar även Henry och 
H icks ( 2015 ) a t t e f t e r f r åg an ha r öka t på de mer e r f a r na 
redovisningskonsulterna. Detta kan associeras med Krafft och Kempes (2016) 
trestegsmodell; förstärkning, komplettering och ersättning, där det sista steget i 
modellen kan bli svårt att uppnå fullt ut på redovisningsbyråer. Anledningen 
tycks vara att den mänskliga intelligensen behövs vid mer avancerade 
arbetsuppgifter som exempelvis rådgivning och resultatanalyser på högre 
nivåer. 

Levy och Murnane (1996) anser att en arbetstagares jobb generellt sett kan 
sägas bestå av två olika huvuduppgifter i form av rutinuppgifter och mer 
avancerade arbetsuppgifter. Vid de mer avancerade uppgifterna kan det därför 
tolkas som att det krävs en högre kompetens hos redovisningskonsulter för att 
kunna lösa uppgifter när datorns färdighet inte räcker till (Levy & Murnane 
1996). Ovanstående argument kan också kopplas till Krafft och Kempes 
(2016) trestegsmodell, där de rutinbaserade uppgifterna har uppnått en högre 
nivå i automatiseringen. Detta kan tänkas bero på att datorer förstärker och 
kompletterar de monotona arbetsuppgifterna, medan de mer avancerade 
arbetsuppgifterna inte har kunnat automatiseras i lika snabb takt eftersom 
dessa som ovan nämnts kräver mer mänsklig kompetens.  

Då automatiserade redovisningssystem används flitigt inom redovisningsbyråer 
menar Pan och Seow (2016) att teknisk kunskap idag är ett krav hos blivande 
redovisningskonsulter. Förutom att de förväntas kunna hantera IT-system, bör 
de även besitta kunskap gällande teknikrelaterade risker såsom säkerhetsfrågor 
och identitetshantering (Pan & Seow 2016). Uttalandet kan tolkas stämma 
överens med vad Levy och Murnane (1996) understryker om att kunskap 
fortfarande behövs då datoriserade arbetsuppgifter som går på rutin 
fortfarande kräver en bakomliggande kunskap från de anställda för att kunna 
upptäcka om systemen gjort fel. Automatiseringens utveckling har därmed 
påverkat vi lka typer av kval if ikationer som efterfrågas inom 
redovisningsbranschen. Före automatiseringen var flera av dagens 
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arbetsuppgifter tvungna att genomföras manuellt vilket enligt Levy och 
Murnane (1996) krävde en annan typ av kvalifikationer.   

2.5. Fördelar med automatisering samt möjligheter till nya arbetssätt 

Redovisningsbranschens främsta fördel med IT-utvecklingen är tidsbesparing i 
form av minskade ledtider till följd av ett effektivare och mer flexibelt 
arbetssätt (Ghasemi et al. 2011). Detta ligger i linje med vad Volkoff  et al. 
(2007) anser vara en av de mest betydelsefulla fördelarna med automatisering, 
som likt Ghasemi et al. (2011) menar att arbetssättet och de dagliga rutinerna 
förändras till det bättre tack vare automatiseringen. De flesta automatiserade 
bokföringssystem har dessutom interna kontroll- och balansåtgärder vilket 
förbättrar noggrannheten och minimerar mänskliga misstag i de finansiella 
rapporterna, vilket enligt Ghasemi et al. (2011) betraktas som ännu en fördel. 
När filer kan delas elektroniskt kan leverantörer och köpare kommunicera och 
utbyta dokument såsom köpordrar och fakturor mellan varandra (Ghasemi et 
al. 2011). Att information blir mer lättillgänglig gör att fler personer kan ta del 
av samma uppdaterad information vilket i sin tur resulterar i fördelar såsom 
tidsbesparingar, ökad bearbetningshastighet samt minskade kostnader (Banker 
2002; EDI Basics u.å.; Güney 2014). 

Som ett resultat av att datorn kan utföra delar av den löpande redovisningen 
skapas mer tid för redovisningskonsulter att istället analysera redovisningens 
resultatet och rådgiva företag om hur de kan utveckla och förbättra sin 
verksamhet (Bhimani & Willcock 2014). När enklare arbetsuppgifter 
automatiseras menar Kairos Future (2016c) att tjänsternas värde kan komma 
att öka. På ett liknande sätt betonar Konsulten (2015) att den pågående 
teknikutvecklingen skapar möjligheter till att kunna fokusera mer på 
kvalificerade arbetsuppgifter som exempelvis affärsutveckling och rådgivning 
av redovisningens resultat.  

I linje med att redovisningskonsulter i högre grad kan fokusera på 
arbetsprocesser som inte går att automatisera, menar Srf  Konsulterna (u.å.) att 
den avskaffade revisionsplikten för mindre aktiebolag  innebär att färre antal 8

företag behöver en revisor som biträder företaget med rådgivning i samband 
med revisionen. Den slopade revisionsplikten har istället bidragit till att skapa 
fler möjligheter för redovisningskonsulter att erbjuda utökad rådgivning till ett 
större antal kunder. Srf  Konsulterna (u.å.) konstaterar därför att framtiden för 
redovisningskonsulter ser lovande ut. 

  Ett privat aktiebolag måste ha en revisor om det uppnått minst två av följande gränsvärden de två 8

senaste räkenskapsåren; fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer 
än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.
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2.6. Utmaningar med att automatisera redovisningen   

Till följd av automatiseringsprocessen beskrivs det vara av vikt att de som 
arbetar med redovisning har tillräcklig kompetens för de eventuellt nya 
arbetssätt som skapas, samt att redovisningsbyråer är anpassningsbara och 
flexibla gentemot ny teknik (Fernandez & Aman 2018; Keenoy 1958; Pan & 
Seow 2016). I linje med ovanstående argument understryker Guthrie och 
Parker (2016) betydelsen av att följa den tekniska utvecklingen och inte fastna i 
i gamla vanor. Författarna menar att det är sannolikt att en tredjedel av de 
organisationer som finns idag inte kommer att existera efter nästa decennium, 
och exemplifierar musikbranschen som en bransch som omformades totalt  
efter att streamingjättar som Spotify tog vara på teknikens utmaningar och 
övertog marknaden.  

Automatisering av arbeten är enligt Krafft och Kempe (2016) en process som 
pågått under en längre tid och det är ingen nyhet att teknik under åren har 
ersatt människans fysiska förmågor. Det beskrivs dock ligga i människans 
natur att inte alltid vara positivt inställd till förändring och det är inte ovanligt 
att människor försökt motverka eller ifrågasätta innebörden eller värdet av ny 
teknik. Thomas et al. (2011) belyser därför vikten av att de anställda förstår 
vad de eventuella förändringarna innebär samt vilka fördelar som finns, annars 
finns det en risk för att de anställda gör onödigt motstånd.  

Nyckeln till att nå framgång inom en organisation beror bland annat på hur 
snabbt en organisation kan reagera på förändringar samt hur effektiva de är på 
att agera därefter (Ujhelyi et al. 2015). Samhället utvecklas och förändras hela 
tiden och organisationer bör därför vara uppmärksamma för att kunna möta 
de förändringar som sker. Med anledning av den fortskridande IT-
utvecklingen diskuterar Payne (2014) på vilket sätt redovisningsbranschen bör 
bemöta förändringarna. Behöver redovisningsbyråer förutspå framtiden och 
förbereda sig så gott det går eller ska de bara vänta och ta för givet att de 
kommer att kunna anpassa sig? Payne (2014) belyser vikten av att hålla sig 
uppdaterad på de förändringar som är på gång genom att bland annat testa nya 
analytiska verktyg, såsom ett modernare redovisningssystem. Ujhelyi et al. 
(2015) menar vidare att organisationer har olika sätt att anpassa sig på vid en 
förändring, där vissa organisationer inte anpassar sig till den nya situationen 
förrän efter förändringen har skett. Ujhelyi et al. (2015) anser dock att företag 
bör ha för vana att börja anpassa sig så fort de märker av att en förändring är 
på gång så att de kan stå redo att agera när förändringen väl sker.  

Att implementera en förändring i en organisation kan som ovan nämnts vara 
en utmaning då de anställda kan göra motstånd. Människans eventuella 
motståndskraft beror enligt Ujhelyi et al. (2015) och Volkoff  et al. (2007) på 
hur omfattande förändringen är samt hur den utförs. Orsaker till varför 
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anställda gör motstånd kan bland annat bero på gamla vanor, rädsla för det 
okända samt rädsla för att misslyckas. Vid en organisationsförändring kan de 
anställda behöva lära sig nya färdigheter, till exempel hur ny teknik eller 
utrustning fungerar, vilket kan framkalla rädslor för att misslyckas eller rädsla 
för att behöva bryta gamla vanor. En annan orsak till förändringsmotstånd  
kan enligt Ujhelyi et al. (2015) vara att personer inom organisationen är rädda 
för att förlora sin auktoritet eller makt till följd av en förändring. I den 
empiriska undersökning som Ujhelyi et al. (2015) beskriver visar resultatet 
dock att majoriteten av de anställda på de undersökta företagen har en positiv 
inställning till förändringar. Resultatet visade även att organisationer föredrar 
mindre förändringar framför mer omfattande.   

2.7. Redovisningskonsulters yrkesroll i framtiden  

Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) diskuterar redovisningsbranschens 
kommande förändringar och vad den fortskridande utvecklingen inom IT kan 
komma att innebära för yrket. Författarna menar bland annat att 
automatiseringens utveckling kan innebära att rapporteringar och analyser av 
redovisningen överförs till slutanvändarna av redovisningsinformationen så att 
arbetet övergår till en typ av självbetjäning. Henry och Hicks (2015) refererar 
till en undersökning med benämningen “Intuit 2020 Report: Future of  the 
Accounting Profession” som tar upp förväntade förändringar inom 
redovisningsyrket fram till och med år 2020. I undersökningen framkommer 
det att redovisningskonsulter i framtiden bör lägga fokus på arbetsprocesser 
som inte går att automatisera (Henry & Hicks 2015). 

Enligt Brynjolfsson och McAfee (2016) innebär den pågående 
förändringsprocessen att även de mest intellektuellt kvalificerade 
arbetsuppgifterna hotas att bli ersatta av teknik. Det är med andra ord en fråga 
om vad som händer om datorer och AI får övertaget helt och blir smartare än 
människan. Vad detta får för exakt innebörd kan endast framtiden utvisa men 
det kommer med stor sannolikhet att medföra stora förändringar i branschen. 
Glantz (2016) menar att trots det faktum att de flesta som arbetar med 
redovisning är positivt inställda till automatiseringens framfart är 
redovisningskonsulter fortfarande skeptiska till om de i framtiden skulle våga 
överlåta hela bokföringsarbetet till en AI-robot. Automatiseringens inflytande 
på redovisningsbranschen förväntas fortskrida och därför krävs det enligt 
Bhimani och Willcock (2014) att redovisningskonsulter hela tiden är 
uppdaterade om den nödvändiga kompetens som behövs för att tackla 
framtidens utmaningar.  
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3. Metod 

I följande kapitel framkommer vilken forskningsstrategi samt forskningsmetod vi har valt 
att genomföra för att uppnå studiens syfte. En redogörelse kring studiens urval och 
tillvägagångssätt, samt analys av den insamlade datan presenteras. Vidare diskuteras 
studiens trovärdighet och avslutningsvis följer ett resonemang kring metodkritik samt 
forskningsetik.   

3.1. Motivering till val av forskningsstrategi 

Vid val av forskningsstrategi har relationen mellan teori och empiri stor 
betydelse och bör därför anpassas efter studiens syfte (Wallén 1996). Vårt syfte 
medför att en kvalitativ strategi lämpar sig bäst eftersom vi har för avsikt att 
förklara och skapa förståelse för ett fenomen (Bryman & Bell 2017). Vi vill 
kunna förstå och tolka respondenternas uppfattningar angående 
automatiseringens påverkan på redovisningsbranschen. Då en förståelse för 
vår forskningsfråga vill skapas utifrån respondenternas perspektiv är det därför 
viktigt att använda sig av en relativt flexibel metod vilket en kvalitativ strategi 
är. Ett induktivt synsätt gällande förhållandet mellan teori och praktik innebär 
en utgångspunkt i datainsamlingen som sedan kommer att resultera i mer 
generella och teoretiska slutsatser, där ny teori genereras av den tolkade 
empirin (Bryman & Bell 2017; Wallén 1996). Ett induktivt synsätt är enligt 
Bryman och Bell (2017) fördelaktigt när en djupare förståelse vill uppnås, 
vilket är önskvärt i vår studie.  

Med hjälp av vetenskapliga artiklar och böcker har tidigare forskning lett oss 
fram till vårt ämnesval. Artiklar har främst inhämtats från databaserna 
Emerald Insight, Business Source Premier och Google Scholar. De nyckelord 
som använts vid litteratursökning har bland annat varit accounting, information 
technology, digitalization, automatization, digital revolution, organizational change, 
accounting profession samt accounting information. 

3.2. Tillvägagångssätt 

 3.2.1. Urval 

I en kvalitativ studie är det ofta av mindre vikt att ha ett representativt urval då 
det huvudsakliga syftet inte är att kunna generalisera resultatet till urvalets hela 
population. Vi har därför använt oss av bekvämlighetsurval som är ett icke 
slumpmässigt urval (Bryman & Bell 2017). I vårt fall har bekvämlighetsurvalet 
inneburit att vi utnyttjat våra kontakter och i vissa fall har även ett 
snöbollsurval gjorts då vi under intervjutillfället blivit tipsade om ytterligare en 
respondent på samma byrå. Vad gäller urvalets storlek har den främsta 
anledningen till att vi inte har ännu fler antal respondenter varit tidsbrist. 
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Följande byråer har ställt upp på intervjuer; PwC, Ernst & Young, KPMG, 
Grant Thornton, Accountor samt Wint. De större bolagen har funnits länge i 
branschen vilket gör dem till ett betydelsefullt urval samtidigt som mindre 
bolag såsom Wint, som bland annat kan konkurrera med egna automatiserade 
redovisningssystem, kan driva på automatiseringsutvecklingen i branschen.  

På samtliga byråer förutom Wint valdes två intervjupersoner ut, en 
redovisningskonsult med varierad erfarenhet samt en person med befattningen 
gruppchef  eller manager. Anledningen till varför dessa två typer av 
befattningar valdes ut var för att kunna studera ämnet från två olika perspektiv. 
Den ena befattningen innefattar en person som dagligen utför typiska 
arbetsuppgifter inom löpande redovisning, medan personen med den högre 
befattningen har mer insikt i företagets tekniska utvecklingsprocess.  

Anledningen till att endast en respondent valdes ut på Wint är för att företaget 
är av mindre karaktär samt att vår respondent både var teamchef  och 
redovisningskonsult, vilket gör att ännu en intervju troligtvis inte skulle tillföra 
något nytt av väsentligt innehåll. Ett kriterium för att en respondent skulle 
anses vara lämplig att intervjua var att personen skulle ha arbetat på företaget i 
minst tre år, med anledningen av att en nyanställd inte anses vara lika insatt i 
arbetsuppgifterna eller involverad i företagets tekniska framsteg. Den slutliga 
storleken på urvalet blev totalt elva stycken respondenter, varav fem 
redovisningskonsulter med varierad erfarenhet samt sex personer med en mer 
ansvarig roll på byrån. I empirikapitlet kommer vi att hänvisa till 
respondenterna som Respondent 1, Respondent 2, Respondent 3 och så 
vidare.  
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Tabell 1: Respondenterna som deltagit i studien. 

 3.2.2. Semistrukturerade intervjuer 

Qu och Dumay (2011) menar att intervjuer är bäst lämpade när forskaren är 
intresserad av att undersöka personliga erfarenheter. I vår studie har vi därför 
valt att göra semistrukturerade intervjuer vilket Bryman och Bell (2017) 
beskriver som frågor med relativt specifika teman. Våra respondenter har haft 
friheten att utforma sina svar utefter sina egna åsikter och erfarenheter. 
Semistrukturerade intervjuer är därmed flexibla och innebär att följdfrågor 
som inte ingick i den ursprungliga intervjuguiden kunde ställas. Denna typ av 
datainsamlingsmetod passar enligt Bryman och Bell (2017) vår studie bäst då 
intervjuerna har kunnat täcka fler typer av områden. Om vi istället valt att göra 
ostrukturerade intervjuer hade risken varit att vi missat betydelsefullt material. 
Intervjuerna har främst berört frågor gällande respondenternas 
arbetsuppgifter och hur de påverkats av teknikens framfart, allmänt om de 
data- och redovisn ingssystem som byrån använder, aktue l la 
automatiseringsprojekt samt vilka risker och hinder med automatisering. 
Avslutningsvis diskuterades frågor om redovisningsbranschens framtid. 

Respondent Befattning
Erfarenhet i 
branschen

Intervjuns 
längd

R1 Business Area Manager, Kontorschef 20 år 1 h 2 min

R2 Senior Redovisningskonsult 10 år 53 min

R3 Senior Redovisningskonsult 4 år 50 min

R4 Ekonomiserviceansvarig Värmland 6 år 54 min

R5 Redovisningskonsult 7 år 56 min

R6
Systemansvarig Värmland, Manager, 

Auktoriserad Redovisningskonsult 18 år 1 h 12 min

R7
Gruppchef, Nationellt ansvarig för 

företagets digitala redovisningstjänst 17 år 1 h 5 min

R8
Processansvarig Värmland, Counselor, 

Redovisningskonsult 4 år 1 h 3 min

R9 Teamchef, Redovisningskonsult 5 år 1 h 5 min

R10
Nationellt kundportalsansvarig, 

Auktoriserad Redovisningskonsult 25 år 1 h 6 min

R11
Byråpartner,  

Auktoriserad Redovisningskonsult 18 år 54 min
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 3.2.3. Intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer innehåller enligt Bryman och Bell (2017) oftast 
en intervjuguide, vilket vi i vår studie har använt oss utav. Studiens 
intervjuguide innehåller en relativt strukturerad lista med de frågeställningar 
som har diskuterats. Frågorna har ställts utifrån intervjupersonernas perspektiv 
och enligt Bryman och Bell (2017) ligger fokus i en kvalitativ 
forskningsprocess på hur intervjupersonerna uppfattar verkligheten och ska 
därför inte begränsas av förutfattade eller alltför strikta frågeställningar. 
Intervjuguiden inleds med bakgrundsinformation följt av en notering av 
intervjupersonens position i organisationen samt hur länge de arbetat i 
branschen. Följaktligen har frågor ställts inom de fem ämnesområdena 
arbetssätt, automatisering/digitalisering, risker och hinder, organisationsförändring samt 
framtiden. Vi har använt oss utav två intervjuguider där den ena är riktad till 
respondenter med en högre ansvarsposition medan den andra är riktad till 
redovisningskonsulter. Frågorna har därmed justerats utefter respondenternas 
yrkesroll och erfarenheter i branschen. I de fall där redovisningskonsulter haft 
en blandad roll har vi varit flexibla och kombinerat frågor från de båda 
intervjuguiderna.  

 3.2.4. Genomförandet och transkribering 

Samtliga redovisningsbyråer som vi tog kontakt med accepterade att delta i vår 
studie och samtliga intervjupersoner gick med på att bli inspelade. 
Anledningen till varför intervjuerna spelades in och sedan transkriberades var 
för att kunna fånga intervjupersonernas fraser och uttryck i dess exakta 
mening då dessa lätt går förlorade om svaren bara antecknas. Enligt Bryman 
och Bell (2017) medför inspelningen därmed möjligheten att vara 
uppmärksam och fokuserad på respondenternas svar för att sedan kunna ställa 
följdfrågor. Trots att transkriberingen är en tidskrävande process, vilket kan 
fastställas då vårt transkriberingsmaterial uppgått till 146 sidor, bidrar det till 
en bättre och mer detaljerad analys av intervjupersonernas svar (Bryman & 
Bell 2017; Wallén 1996). Enligt Bryman och Bell (2017) kan en nackdel med 
att spela in intervjuerna dock vara att det medför att intervjupersonerna 
hämmas och håller tillbaka när de vet att deras uttalanden blir inspelade och 
sparade i en ljudfil. I vårt fall anses detta däremot inte ha varit något problem 
då studien inte berört ett känsligt ämne. 

Intervjuerna tog mellan 50-75 minuter och samtliga intervjuer utfördes i en 
lugn och ostörd miljö på respektive byrå där respondenterna kunde känna sig 
bekväma. Vi deltog båda två under varje intervjutillfälle och delade upp 
frågeställningarna så att vi kunde ställa hälften av frågorna var. Medan den ena 
personen agerade intervjuare fokuserade den andre på att lyssna mer aktivt för 
att sedan kunna flika in med eventuella följdfrågor. Innan varje intervjutillfälle 
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har vi alltid strävat efter att ha varit insatta i respektive företag samt varit noga 
med att ställa tydliga frågor. Kvale (1996) beskriver dessa två ovanstående 
kriterier som viktiga för en framgångsrik intervjuare. Vidare beskriver Heritage 
(1984) några av transkriberingens fördelar vilka bland annat är förbättrad 
tolkning av intervjupersonernas svar samt minskad påverkan av forskarens 
fördomar, vilket är ytterligare en anledning till varför vi transkriberat vårt 
inspelade material.  

3.3. Analysmetod  

Kvalitativ data som tagits fram genom intervjuer är ofta ett omfattande och 
relativt ostrukturerat material som enligt Bryman och Bell (2013) är svårt att 
bearbeta på grund av avsaknaden av ett specifikt databearbetningsverktyg. För 
att lättare kunna tolka och förstå informationen har den transkriberade datan 
brutits ned i sina beståndsdelar och namngets i en form av kodning. Vi har valt 
att genomföra en så kallad tematisk analys vilket innebär att materialet 
strukturerats under olika teman (Clarke & Braun 2006). Den tematiska 
analysen har både varit teori- och empiristyrd då vi har utgått från 
förutbestämda teman, i vårt fall intervjuguidens rubriker, men vi har även varit 
öppna för att låta nya teman växa fram utifrån det empiriska materialet. 
Utifrån en granskning av transkriberingen har relevanta citat markerats i texten 
som sedan sammanförts under respektive övergripande tema. Slutligen har 
materialet sammanfattats med egna ord i kombination med belysande citat 
under varje tema. Dessa teman har sedan resulterat i mer övergripande 
rubriker i analysen (Bryman & Bell 2017).  

3.4. Studiens trovärdighet och äkthet 

För att kunna bedöma studiens kvalitet är det generellt av vikt att resonera 
kring begreppen validitet och reliabilitet (Bryman & Bell 2017). Guba och 
Lincoln (1994) menar istället att kvaliteten på en kvalitativ studie kan bedömas 
utifrån kriterierna trovärdighet och äkthet. Trovärdighet utgörs av fyra 
delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse, vilket står 
för studiens objektivitet (Guba & Lincoln 1994). Därmed har en diskussion 
kring denna studies kvalitet genomförts utifrån de delkriterier som 
trovärdighet består av, samt kriteriet äkthet.   

 3.4.1. Tillförlitlighet 

För att uppnå tillförlitlighet beskriver Bryman och Bell (2017) att det är viktigt 
att försäkra sig om att forskningen uppfyller de regler som finns samt att de 
personer som deltagit i studien får ta del av resultatet, så kallad 
respondentvalidering, för att kunna bekräfta att forskarna förstått verkligheten 
korrekt. Eftersom samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats 
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ordagrant anses det resultat som intervjuerna genererat stämma väl överens 
med den verklighet som respondenterna beskrivit. Därmed har ingen 
respondentvalidering gjorts trots Bryman och Bells (2017) rekommendationer. 
Det hade varit en större risk att ha kunnat uppfatta informationen felaktigt om 
intervjuerna inte spelats in utan att endast egna anteckningar gjorts. Studiens 
ämne anses inte heller vara vidare svårtolkat vilket gör att det troligtvis inte 
funnits utrymme för misstolkningar av respondenternas svar.  

 3.4.2. Överförbarhet 

Med anledning av kvalitativa studiers djupare inriktning tenderar resultatet att 
vara koncentrerat på det unika sammanhanget och på innebörden av den 
verklighet som har studerats (Bryman & Bell 2017). Vi har därför varit 
medvetna om de svårigheter som finns gällande generaliserbarheten till andra 
kontexter. Trots detta anser vi att studiens urval till viss del medfört att 
resultatet går att överföra till redovisningsbranschen då de medverkande 
redovisningsbyråerna tillsammans besitter stora marknadsandelar i branschen. 
Att respondenterna dessutom arbetar på sex skilda redovisningsbyråer ökar 
studiens överförbarhet. Vidare menar Guba och Lincoln (1994) att en utförlig 
beskrivning av studiens tillvägagångssätt kan stärka resultatets överhörbarhet, 
vilket vi därför varit noga med att göra.     

 3.4.3. Pålitlighet 

För att kunna avgöra en studies pålitlighet menar Guba och Lincoln (1994) att 
det bör säkerställas att forskningens alla delprocesser beskrivits fullt ut, det vill 
säga inte bara tillvägagångssättet utan även problemformulering, beslut 
gällande dataanalysen samt hur urvalet för studien valdes ut. Därefter ska en 
person anta ett granskande synsätt och bedöma kvaliteten på 
forskningsprocessens alla faser. Vår handledare har vid upprepade tillfällen 
granskat uppsatsen under arbetets gång för att förbättra studiens pålitlighet, 
vilket kan jämföras med det granskande synsättet som Guba och Lincoln 
(1994) beskriver.   

 3.4.4. Bekräftelse 

Detta delkriterium handlar om att uppsatsförfattarna bör försöka säkerställa 
att de har handlat på ett verklighetsenligt sätt, vilket innebär att vi inte 
medvetet ska ha låtit personliga åsikter påverka studiens genomförande och 
slutsatser (Bryman & Bell 2017). Kriteriet har till viss del säkerställts då studien 
genomförts av två författare, vilket innebär att vi tillsammans beslutat kring 
studiens olika processer. Därmed anses studiens resultat inte ha påverkats av 
våra personliga åsikter.     
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 3.4.5. Äkthet 

Lincoln och Guba (1994) tar upp ett antal kriterier tillhörande äkthet. Ett av 
dessa kriterier är rättvis bild, vilket handlar om huruvida studien ger en 
tillräckligt rättvis bild av respondenternas uppfattningar. De personer som 
deltagit i studien innehar varierande arbetsroller, där några av befattningarna är 
auktoriserad  redovisningskonsult, manager, kontorschef  eller rollen som 9

ansvarig för företagets digitala plattform. Därmed har respondenterna bidragit 
med betydelsefullt material från olika perspektiv då några har bidragit med 
uppfattningar kring det löpande arbetet medan de med högre befattning har 
inblick i den tekniska utvecklingsprocessen nationellt. Med anledning av 
ovanstående argument anses respondenterna ha kunnat bidra med att återge 
en tillräckligt rättvis bild från olika perspektiv.  

3.5. Metod- och källkritik 

Det kan enligt Bryman och Bell (2017) bland annat vara bra att känna till att en 
kvalitativ studie har en tendens att bli något subjektiv, vilket innebär att 
forskarnas syn på vad de anser är betydelsefullt kan påverka studien. Med det 
faktum att vi är två uppsatsförfattare har vi som ovan nämnts kunnat försäkra 
oss om att inte låta våra egna intressen och åsikter påverka studiens resultat. 
Ytterligare kritik som kan riktas mot kvalitativa forskningsstrategier är 
generaliseringsproblem samt svårigheter att replikera en studie (Bryman & Bell 
2017). För att försöka motverka problemet kring replikering har vårt 
tillvägagångssätt beskrivits ingående. Vidare är dock problematiken kring att 
inte kunna generalisera en kvalitativ studie ofta svår att undgå. I och med det 
bekvämlighets- och snöbollsurval som har gjorts är respondenterna inte 
slumpmässigt utvalda, vilket resulterat i att möjligheten att kunna dra generella 
slutsatser till viss del begränsats. Om det hade varit önskvärt att generalisera 
resultatet hade det därmed varit en fördel att välja en kvantitativ metod för att 
kunna nå ut till ett större antal respondenter (Bryman & Bell 2017). Trots den 
kritik som förts mot en kvalitativ forskningsmetod bedömer vi ändå att en 
kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer besvarar studiens syfte på 
bästa sätt.  

Gällande kritik av en studies källor nämner Booth et al. (2004) fyra 
grundläggande kriterier för att bedöma tillförlitligheten hos en källa; källan är 
publicerad av ett ansett förlag, utgivaren använder kunniga granskare, författaren är en 
känd forskare samt källan är nyligen utgiven. Studiens källmaterial uppfyller flera av 
dessa kriterier vilket stärker tillförlitligheten. Samtliga vetenskapliga artiklar 
som valts ut har blivit peer reviewed, vilket innebär en kvalitetssäkring då 
publikationerna har granskats av ämnesexperter innan de accepterats för 
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teoretiska kunskapskrav samt ha ett antal års praktisk erfarenhet inom yrket.
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publicering. Flera vetenskapliga artiklar har dessutom hämtats från de ansedda 
databaserna Emerald Insight och Business Source Premier, där flera författare 
är välkända inom sitt område. Att källorna bör vara nyligen utgivna är däremot 
ett kriterium som inte uppfyllts fullt ut. Med anledningen av att viss teori inte 
anses vara speciellt tidsbunden har vi ändå valt att ta med dessa källor i 
uppsatsen då de bidragit med relevant innehåll.  

3.6. Forskningsetik     

Etik, det vill säga hur man bör handla, är enligt Wallén (1996) något som alla 
uppsatsförfattare bör ha i åtanke vid genomförandet av en kvalitativ studie. 
Respondenternas integritet, samt att se till att ingen blir kränkt eller tar illa upp 
är något som författarna av en uppsats måste ta hänsyn till (Wallén 1996). 
Kvalitativa studier kan innefatta speciella etiska problem gällande 
uppsatsförfattarnas värderingar och syn på ämnet, då det inte finns lika tydliga 
metodregler för en kvalitativ studie (Wallén 1996). Forskningsetik och 
huruvida problem uppstår kring detta beror dock till stor del på uppsatsämnet. 
Denna studie anses inte ha något speciellt känsligt ämne vilket gör att studien 
troligtvis inte har uppnått något missvisande resultat tack vare att 
respondenterna i vårt fall vågat vara helt ärliga. Innan varje intervjutillfälle har 
det även tydliggjorts att respondenternas namn inte kommer att skrivas ut i 
uppsatsen. På så sätt har de som deltagit i studien kunnat känna sig bekväma 
med att svara öppet och sanningsenligt på samtliga frågor. 
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4. Empiri  

I följande kapitel presenteras resultatet som framkommit av de genomförda intervjuerna. En 
redogörelse kommer att göras baserat på intervjuguidernas ämnesområden. För att kunna 
presentera resultatet på ett tydligt sätt har det som framkommit i intervjuerna däremot 
resulterat i mer relevanta rubriker i empirin som specificerat intervjuguidens ämnesområden. 

4.1. Automatiseringsprocessen på redovisningsbyråer 

En redovisningskonsult i framtiden kommer inte ens att heta 
redovisningskonsult, själva redovisningen är ju inget som någon kommer 
att utföra i framtiden. Så jag tror att ingen kommer att känna igen sig om 
10 år.  

Respondent 6 beskriver med ovanstående citat den utveckling som tros skaka 
redovisningsbranschen på lång sikt. Samtliga respondenter är överens om att 
automatiseringsprocessen ständigt skapar nya förändringsmöjligheter på 
redovisningsbyråer och Respondent 4 nämner att ”om man inte förstår att det 
kommer ske en stor förändring i branschen så är man sent ute”. Många av de 
förändringar som sker på grund av automatiseringsprocessen menar 
respondenterna har skett under de senaste två till tre åren, vilket tyder på att 
utvecklingsprocessen ökar i allt snabbare takt. Detta stämmer överens med vad 
respondenterna med en mer ansvarig roll upplever då de beskriver att 
automatiseringens utvecklingskurva är exponentiell.  

Sammantaget tyder intervjuerna på att respondenterna tycks ha känslan av att 
många byråer verkligen vågat satsa på automatiseringen de senaste åren, vilket 
Respondent 7 exemplifierar:  

Jag tycker att under de sista åren har det bara hänt något, vi märker att 
marknaden har blivit mer redo för det. Nu går det betydligt fortare 
framåt. Jag kan se stora förändringar från en ganska kort tid tillbaka hur 
mycket vi utvecklats på bara ett år.  

Enligt respondenterna är det främst samhällets utveckling som driver 
redovisningsbyråer till att automatiseras allt mer. Respondent 1 framhäver att 
en av anledningarna till varför både byråer och dess kunder bör automatisera 
redovisningen är kostnadsmedvetenhet, “det kommer kosta för mycket att göra det 
traditionellt, det kommer inte bli konkurrenskraftigt, det kommer finnas för många andra 
bra alternativ”.  

Samtliga respondenter använder olika varianter av system eller plattformar 
som samlar bokföring, fakturor och kvitton på ett och samma ställe, vilket 
underlättar för både kunder och redovisningskonsulter. En anledning till detta 
menar Respondent 7 är:  
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Vi klarar inte av att hålla hur många system som helst i central drift. Det 
är därför vi har ett koncept som vi har back-up på fram och tillbaka och 
hit och dit. Skulle vi arbeta i tio olika redovisningssystem så blir det 
direkt svårare och mycket mer sårbart när det kommer till säkerheten.  

Redovisningssystemet som de flesta respondenterna använder på sina 
respektive redovisningsbyråer är Fortnox. Sju av elva respondenter förklarar 
hur deras byrå använder sig av sin egen grundplattform som de erbjuder till 
kunderna. Fortnox kan då användas som ett bassystem, medan andra 
undersystem såsom exempelvis kvitto-appar läggs till i kundportalen. En av 
respondenterna beskriver att dessa typer av kombinerade plattformar är så 
pass flexibla att det går att byta ut de underleverantörer som inte håller måttet 
för att på så sätt alltid försäkra sig om att man använder de senaste och bästa 
systemen på marknaden.  

Att redovisningsbyråer har en hög IT-säkerhet är betydelsefullt när 
konfidentiell information blir digital. Respondent 7 nämner att IT-säkerheten 
blir svårare att säkerställa ju fler system en redovisningsbyrå använder. För att 
kunna garantera en hög IT-säkerhet och bli mindre sårbara för exempelvis 
hackning av känslig företagsinformation, försöker många byråer därför samla 
alla kunder i ett och samma system. De flesta respondenter oroar sig dock inte 
alls över IT-säkerheten då byråerna har egna avdelningar med specialutbildad 
IT-personal som sköter säkerheten och som snabbt kan lösa eventuella IT-
problem. Respondent 4 understryker dock att risken för att konfidentiell 
information sprids fortfarande existerar, “det är klart att om de kan hacka det 
amerikanska valet kan de hacka oss också”. 

De fyra större redovisningsbyråerna som deltagit i studien har någon på byrån 
som är nationellt insatt i företagets tekniska utveckling och håller kontoret 
uppdaterat om nya IT-relaterade förändringar. Respondent 6 förutspår att ”den 
manuella löpande redovisningen kommer snart inte finnas kvar utan att det är AI-robotar 
som sköter det där inom två år”. Enligt Respondent 1 har strävan mot målet om att 
bli helt digitala varit aktuellt länge, men påstår att företaget fortfarande skriver 
ut och arbetar mycket i pappersform. Detta ligger i linje med vad Respondent 
7 påpekar om att ”vi fortfarande lever i en dubbelvärld där en del saker finns digitalt och 
en del i pappersform”.  

Respondent 9 berättar dock att de redan arbetar enbart digitalt vilket gör att de 
skiljer sig från de andra byråerna. Vidare beskriver respondenten att de redan 
nu har en AI-robot som utför en del av den enklare löpande redovisningen, 
men förklarar dock att de i dagens läge inte vågar låta roboten bokföra 
exempelvis leasing då det inte konteras på ett standardiserat sätt. Däremot är 
det till exempel inga problem att överlåta bokföring av fakturor med 
rutinmässig karaktär till AI-roboten. Detta ligger i linje med vad Respondent 1 
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beskriver, “ska man skapa automatik i en process så måste den vara rätt, den måste gå 
att repetera hela tiden. Om kunden slarvar så blir det ju alltid mycket manuell hantering”. 

4.2. Förändringar av redovisningskonsulters yrkesroll 

Respondenterna från samtliga byråer är eniga om att automatiseringen 
resulterar i att det sker förändringar kontinuerligt och att teknikens utveckling 
påverkar och förändrar en redovisningskonsults sätt att arbeta på. Respondent 
7 förklarar att:  

Den traditionella redovisningskonsulten sitter bara framför sin dator 
medan den nya redovisningskonsulten har två skärmar, två uppdrag 
igång samtidigt, mycket möte med kund, mycket skypemöten. Så 
konsulter idag är väldigt mycket mer en kundhanterare, en säljare, tycker 
om marknadsföring och utveckling, dessa egenskaper är superviktiga vid 
en rekrytering.  

Respondent 10 är inne på samma spår och menar att en redovisningskonsult 
idag kan jämföras med en projektledare som har många bollar i luften: 

Tidigare så fick man in ett antal pärmar man plöjde igenom och så var 
man färdig med det uppdraget och kunde börja på nästa. Idag kommer 
inte längre det löpande in en gång i månaden utan digitala flöden matas 
in från en mängd uppdrag varje dag.  

Därför understryker Respondent 10 vikten av att ha en analytisk förmåga för 
att förstå och projektleda helheten. 

I takt med automatiseringen av redovisningen hotas rollen som 
redovisningsassistent, vilket bland annat Respondent 1 förklarar genom sitt 
uttalande om att assistentrollen troligtvis kommer att bli väldigt annorlunda 
framöver och kanske till och med försvinna helt. Majoriteten av 
respondenterna tror då att de personer som i dagens läge arbetar som 
redovisningsassistenter, som utför de enklare arbetsuppgifterna, kommer att få 
andra typer av sysslor och att en nyanställd direkt kommer få börja med de 
mer kvalificerade uppgifterna. Respondent 5 uttrycker sig om detta och menar 
att “ju mer automatiserad den löpande bokföringen blir desto färre redovisningsassistenter 
kommer vi förmodligen behöva”. I linje med detta förtydligar Respondent 4 att 
automatiseringen kommer medföra att nyanställda inte längre kommer inleda 
karriären med att endast utföra löpande redovisning, utan får växa in i en 
annan mer avancerad roll som redan från start innebär mer kvalificerade 
arbetsuppgifter. 

Samtliga respondenter menar att den löpande bokföringen, vilket bland annat 
innefattar bokföringen av leverantörsfakturor, är arbetsområdet där mest 
omfattande förändringar har skett på grund av teknikens utveckling. 
Respondent 3 förklarar skillnaden från en manuell hantering av 
leverantörsfakturor och menar att tack vare att fakturor idag kan skannas in 
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läses exempelvis OCR-nummer, fakturabelopp och förfallodatum av 
automatiskt, vilket resulterar i att siffrorna inte behöver knappas in manuellt. 
Respondent 3 klargör dock att ”vi måste till exempel fortfarande gå in och granska 
leverantörsfakturor som blivit inskannade för att kontrollera om systemen gjort rätt och se 
om konteringen stämmer överens med vad fakturan faktiskt avser”. Det kontrollerande 
arbetsmomentet finns därmed fortfarande kvar. Kvalitetssäkringen måste alltid 
göras manuellt och kommer enligt flertalet respondenter aldrig att kunna 
automatiseras. Fem av respondenterna nämner även att de har svårt att se att 
bokslut skulle gå att automatisera. I linje med detta antyder Respondent 6 att 
alla manuella moment som utförs av redovisningsassistenter i allt högre grad 
kommer att ersättas av tekniken, medan redovisningskonsulter som gör mer 
kvalificerade uppgifter såsom bokslut, inte har märkt av lika omfattande 
förändringar. Respondent 7 framhäver ytterligare ett arbetsmoment som inte 
kommer att kunna automatiseras:  

Tack och lov kommer inte det personliga mötet att kunna automatiseras, 
kommunikationen med kunden, att förstå kundens verksamhet eller att 
vara deras ekonomichef  mitt i redovisningen. Att kunden verkligen 
känner att den har nytta av den personliga kontakten med konsulten, det 
går inte att ersätta med teknik. 

Enligt Respondent 8 är även utvecklingen av kvittoutläggshantering ett 
arbetsområde som effektiviserat den löpande bokföringen:  

När jag började så var lösningen att kunderna samlade ihop sina kvitton, 
tejpade upp dem på papper och skrev vad kvittot avsåg, för att konsulten 
sedan skulle kunna stansa in det i systemet. Idag har vi en applikation 
som tar bild på kvittot, skannar och tolkar på ungefär fyra sekunder och 
ger förslag AI-mässigt vad det är för kontering beroende på vad man har 
för typ av kostnadsslag.  

Respondenterna är eniga om att automatiseringen i dagens läge både förstärker 
och kompletterar arbetsuppgifterna, samtidigt som flera respondenter tror att 
de monotona momenten och den löpande redovisningen i framtiden kommer 
att bli helt ersatta av tekniken. 

Tio av respondenterna menar att yrkesrollen går mot att hjälpa kunderna 
framåt genom att erbjuda mer personlig rådgivning samt ha ett större fokus på 
strategi- och budgetfrågor. Respondent 9, vars byrå ligger i framkant gällande 
automatisering och har utvecklat ett eget redovisningssystem, menar tvärtom, 
”jag tror att den personliga kontakten med kunderna kommer minska, eller kanske till och 
med försvinna helt med tiden”. Respondenten beskriver hur redovisningsbyrån har 
gått ifrån att varje kund har en specifik kontaktperson, till att kunderna 
numera endast får maila in sin fråga som då skickas vidare till den avdelning 
som har bäst kunskap inom området.  
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Respondenterna är inte speciellt oroliga för hur automatiseringen kommer att 
påverka deras yrkesroll utan ser förändringsprocessen som en chans att få nya 
arbetsuppgifter och ser även möjligheten i att kunna ta in ett större antal 
kunder. Utifrån samtliga intervjuer framgår det att reduceringen av de mest 
monotona arbetsuppgifterna innebär att redovisningskonsulter kan fokusera 
på arbetsuppgifter som är mer utvecklande för deras yrkesroll, såsom att 
analysera redovisningsresultatet och rådgiva kunder om hur de kan förbättra 
sin verksamhet. Respondent 10 förklarar att ”när vi slipper ägna lika mycket tid åt 
de rutinmässiga arbetsuppgifterna kan vi fokusera mer på arbetsuppgifter som skapar större 
värde åt våra kunder”. Flera respondenter tror dessutom att automatiseringen 
kommer bidra till att redovisningskonsulter totalt sett lägger färre antal timmar 
på varje uppdrag och kund. 

4.3. Fördelar och möjligheter med automatiserad redovisning 

Respondenterna anger flera olika anledningar till varför de strävar efter att 
kunna automatisera arbetsprocesser och fördelarna beskrivs vara många. 
Lönsamhet och tidseffektivitet är de fördelar som flest respondenter nämnt 
under intervjuerna. Respondent 3 är en av respondenterna som förklarar hur 
automatiseringen resulterar i att arbetssättet blir mer effektivt: 

Det är ju fortfarande samma tjänst vi säljer som kunden betalar för men 
vi kan göra den betydligt snabbare [...] och det gör ju att vi som företag 
kan fokusera på mer kvalificerade uppgifter istället för att lägga tid på att 
sitta och stansa in siffror manuellt dag ut och dag in.  

Majoriteten av respondenterna anser därför att arbetsuppgifterna kommer att 
bli roligare då de flesta redovisningskonsulter uppskattar att få mer tid till 
konsultation med kunden. En annan fördel enligt samtliga respondenter är att 
det skapas en trygghet med att arbeta digitalt då all redovisning är samlad 
under samma tak. Att ha redovisningen digitalt samlad i molnbaserade 
redovisningssystem, samt möjligheten att spara filer på byråns egna servrar, 
bidrar till ökad tillgänglighet. Detta innebär att om redovisningskonsulter sitter 
ute hos en kund eller arbetar hemifrån så kommer de åt allt som behövs via 
datorn. Ökad tillgänglighet anses i sin tur bidra till bättre möjligheter att ha ett 
större nätverk av kunder i hela landet. 

Respondent 2 och Respondent 11 framhäver även automatiseringens positiva 
följder ur en miljöaspekt och menar att hållbarhetstänket blir allt viktigare för 
redovisningsbyråer, dess kunder och samhället i stort. Förutom att det är en 
fördel för miljön att arbeta mer digitalt menar dessutom Respondent 11 att 
”det skulle även vara svårt att få den nya generationen att söka sig till redovisningsbyråer 
som inte arbetar på ett hållbart och digitalt sätt”. Eftersom samhället blir allt mer 
automatiserat hakar många företag på trenden, vilket leder till att 
redovisningsbyråer också strävar mot ett mer automatiserat arbetssätt för att 
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på så vis bli mer konkurrenskraftiga. Respondent 4 tror dessutom att 
ersättningen för redovisningskonsulter kommer att höjas vilket gör att ”kunder 
kommer inte längre vilja betala 1 000 kronor i timmen för att komma in med sina 
pappersfakturor för att en redovisningskonsult ska knappa in dem i datorn för det 
timpriset”. Detta leder till att alla kunder på sikt blir mer eller mindre tvingade 
till att bli digitala vilket respondenten ser som en fördel. 

Gällande kvaliteten på redovisningen tror Respondent 1 att en mer 
automatiserad redovisning resulterar i en högre kvalitet. Systemen kan sätta 
regler som begränsar redovisningskonsulten i vad de får göra för att förhålla 
sig till de redovisningsregler som finns. Även Respondent 5 och Respondent 6 
tror att kvaliteten ökar och att den mänskliga faktorn bidrar till mer fel än vad 
datorn gör. Dock förtydligar respondenterna, som ovan nämnts, att det 
fortfarande är viktigt att granska de digitala flödena för att försäkra sig om att 
systemet gjort rätt. Respondent 6 menar att “när systemet väl gör fel så tror jag att 
det blir svårt att upptäcka det, för alla kommer lita så mycket på att det gör rätt”. Dock 
tror respondenten att det kommer bli lättare att upptäcka de mer allvarliga 
felen i takt med teknikens utveckling. Respondent 8 är inne på samma spår och 
menar att om ett stickprov tas i dagens läge så upptäcks felen ibland, men om 
man har artificiell intelligens till sin hjälp som väljer ut vad som behövs tittas 
närmare på så borde det finnas en bättre träffsäkerhet för att hitta felaktigheter 
i redovisningen. Respondent 3 uttalar sig också om att man lär sig vad 
systemet lätt kan missa, “man kan ju inte lita 100 procent på datorn. Än”.  

4.4. Nackdelar och utmaningar med automatiserad redovisning 

När respondenterna tillfrågades om vilka utmaningar de såg med att 
automatisera redovisningen såg vi några återkommande teman som kommer 
att belysas nedan. Att redovisningen automatiseras allt mer gör att 
redovisningskonsulter som ovan nämnts kan fokusera mer på att hjälpa 
kunderna med rådgivnings- och strategifrågor, vilket enligt Respondent 6 dock 
kan bidra till vissa svårigheter: 

Man kan ju liksom inte vara produktiv åtta timmar i sträck utan paus. 
Idag så kan man ju få göra lite rutinuppgifter någon timme här och där, 
även om man producerar hela tiden så kan hjärnan slappna av för att 
man gör lite enklare arbetsuppgifter ibland, men det kommer man ju inte 
göra sen då. Så det kommer ju kanske bli mer ansträngande att hela tiden 
vara skärpt och tänka åtta timmar i sträck.  

Respondent 11 lyfter även fram en eventuell nackdel med att redovisningen 
blir allt mer automatiserad: 

Det som kan hända är att man kommer längre från kunden, att allt sker 
per automatik och att man inte behöver kundkontakten. Vårt yrke bygger 
ju ändå mycket på relationer med kunderna. Så det är väl baksidan om 
man inte bemöter automatiseringen på ett vettigt sätt.  
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Majoriteten av respondenterna menar vidare att om man litar för mycket på 
datorsystemen och samtidigt inte förstår bakgrunden till hur redovisningen 
hänger ihop kan det finnas en stor risk med att automatisera redovisningen. 
Detta kan leda till att redovisningskonsulter missar att upptäcka fel, vilket 
enligt respondenterna resulterar i att det är otroligt viktigt att ha kunskapen 
bakom de datoriserade redovisningssystemen för att på så sätt kunna förstå 
och reagera om något ser misstänksamt ut. Därav konstaterar Respondent 4 
att ”automatiseringen medför en stor risk om kvaliteten får lida när automatiseringen 
bidrar till snabbare och billigare arbetsprocesser”.  

Under intervjuerna har det även framkommit att kravet på kompetens hos 
redovisningskonsulter har ökat i takt med automatiseringen och Respondent 5 
menar att “det som sker automatiskt måste du snabbt förstå, tekniken löser ju inte att 
förstå upplägget. Vad har vi för redovisningsmässiga frågor och vad har vi för skattemässiga 
frågor att ta hänsyn till?”. Vidare menar Respondent 6 att risken för felaktigheter 
är stor om du inte är en duktig redovisningskonsult och förstår vad du gör, 
“säg att du inte vet att halv moms får dras på leasing av bilar säger vi, så du drar full moms 
hela tiden, det krävs tänkande”.  

Ytterligare en utmaning som flertalet respondenter nämnt är det 
förändringsmotstånd som kommer från både de anställda och kunder. 
Respondent 7 förklarar att redovisningskonsulters inställning till nya arbetssätt 
ibland kan vara lite problematiskt, det kan finnas en rädsla för “vilken plats får 
jag nu, vilken funktion fyller jag?”. För att reducera eller helt eliminera 
förändringsmotståndet menar Respondent 11 att det krävs bra ledarskap för 
att driva en förändringsprocess. Respondent 3 och Respondent 4 menar att 
många kunder stretar emot för att de vill fortsätta arbeta på det sätt de alltid 
har gjort. Respondent 8 förklarar vidare att om de hade haft alla kunder 
digitalt så hade de kunnat arbeta enbart digitalt vilket skulle göra deras 
arbetssätt ännu mer effektivt. Gällande att anpassa sig till en del kunders 
önskemål om att fortfarande vilja komma in med material i handen, menar 
Respondent 6 att det skiljer sig från kontor till kontor hur snäll man har varit 
på den biten men att samtliga kontor generellt sätt kommer bli mindre 
medgörliga framöver. Även Respondent 8 diskuterar denna problematik,“det är 
fortfarande många kunder som tycker att det känns osäkert, svårt och jobbigt och vill gärna 
ha kvar sina papper att hålla i handen”.  

Ett annat hinder för att en redovisningsbyrå ska kunna fortsätta automatiseras 
är enligt många respondenter gammal lagstiftning då de beskriver att allt inte 
är tillåtet även om det är möjligt. Enligt bokföringslagen och momslagen 
behöver exempelvis det fysiska kvittot sparas av kunden i tre år, trots att det 
finns sparat elektroniskt både i kundens kvitto-app och hos redovisningsbyrån. 
Detta gör enligt Respondent 6 att det kan bli svårt att sälja in en digital lösning 
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när kunden ändå behöver spara det fysiska underlaget. Respondent 7 menar att 
lagstiftningen måste uppdateras för att byråer ska kunna bli automatiserade 
“där går ju automatiseringen snabbare än lagstiftningen [...] hela branschen trycker på och 
FAR är superengagerade mot riksdag och regering att säga att bokföringslagen behöver 
uppdateras”. Respondent 9 belyser även att aktörer såsom banker och 
Skatteverket kan bromsa automatiseringsprocessen på redovisningsbyråer.   

Huruvida stora eller små redovisningsbyråer tros ha en fördel i 
automatiseringsprocessen menar Respondent 5 att det kan vara svårare för 
mindre redovisningsbyråer att bli automatiserade då de större byråerna 
exempelvis har betydligt högre kapital och specificerad personal som arbetar 
enbart med att hitta nya automatiserade lösningar. Respondent 9 har däremot 
en annan uppfattning och tror att större byråer kommer få det svårare att ställa 
om till att fler arbetsprocesser automatiseras. Vidare menar Respondent 7 att 
”många av de små byråerna har verkligen kommit ikapp och kan utmana branschen”.  

Enligt Respondent 8 kan det även finnas en utmaning med att nya aktörer som 
exempelvis företag som programmerar redovisningssystem kan komma att 
konkurrera med de traditionella redovisningsbyråerna. Respondent 4 tydliggör 
att konkurrens även förekommer mellan etablerade byråer då det finns en 
ständig oro över att en konkurrent kan hitta nya sätt att bättre och snabbare 
leverera automatiserade tjänster. Respondent 9 har dock en annan uppfattning 
och ser istället positivt på konkurrens, ”när fler redovisningsbyråer enbart arbetar 
digitalt blir det mer naturligt för kunder att förstå att det är automatiserad redovisning som 
gäller”. Respondent 9 exemplifierar detta genom att berätta hur 
elbilstillverkaren Tesla frigjorde alla sina patent för att sätta fart på 
utvecklingen av elbilar. På liknande sätt kan byrån som Respondent 9 jobbar 
på, som ligger i framkant gällande automatiserad redovisning, gynnas av att 
fler aktörer ger sig in på marknaden. 

4.5. Redovisningskonsulters framtida yrkesroll 

Respondent 10 menar att ”trots att AI är ett relativt outvecklat område som används 
väldigt sparsamt idag, kommer AI att vara ett naturligt inslag på redovisningsbyråer redan 
om tre till fem år”. Tio av respondenterna tror att en redovisningskonsult i 
framtiden kommer att arbeta närmare kunden och fungera som kundens 
högra hand. Respondent 11 förutspår exempelvis att “en redovisningskonsult i 
framtiden kommer att vara mer som en projektledare, mer analytisk i sin roll och jobba 
ännu mer med att stötta kunden i olika rådgivningsfrågor”. Många av respondenterna 
berättar att revisorn tidigare varit kundföretagens närmaste kontaktperson 
gällande rådgivningsfrågor, men i och med den avskaffade revisionsplikten för 
mindre aktiebolag har redovisningskonsulter uppfattningen av att de fått en 
mer betydelsefull roll för de bolag som avskaffat sin revisor, samt att det 
behovet förväntas öka. Respondent 4 menar dessutom att ”den politiska frågan 

!34



kan ha en betydande roll om de höjer gränserna för revisionsplikten”. Efterfrågan på 
redovisningskonsulter tros då öka eftersom lagar och regler kring bland annat 
aktiebolagslagen och skatteregler fortfarande behöver uppfyllas. 

Respondent 7 tror att man i framtiden även kommer se en blandning av 
yrkesgrupper på redovisningsbyråer, där renodlade ekonomer arbetar parallellt 
med specialister med IT-kompetens som fokuserar på att skapa integrationer 
mellan system och andra tekniska lösningar. Respondent 6 nämner att PwC 
som tidigare var ledande inom affärsområdet redovisning i skrivande stund 
precis har sålt hela sin redovisningsverksamhet till ett riskkapitalbolag. 
Förvärvet planeras vara genomfört den 30 juni 2018 och enligt de två 
respondenterna som arbetar på byrån beror förvärvet på anledningar som att 
bli mer konkurrenskraftiga och undgå byråjäv . Vidare förutspår Respondent 10

4 att många byråer står i valet och kvalet över att satsa stort eller att sälja av 
hela redovisningsavdelningen. Ingen av respondenterna känner dock någon 
oro inför framtiden då många respondenter menar att en redovisningskonsult 
alltid kommer vara en trygg punkt för kunderna som inte bara vill förlita sig på 
en dator. Enligt respondent 4 tros redovisningskonsulter ha en ljus framtid: 

Företagare kommer inte vilja eller orka sätta sig in i lagar och regler, utan 
de kommer alltid vilja köpa redovisningstjänster såsom att stänga 
räkenskapsåret, lämna in företagets årsredovisning och hur mycket 
utdelning företaget kan göra till lägst skatt.  

Även Respondent 11 som diskuterar om outsourcing ser positivt på framtiden:  

Trenden i samhället går mer åt att företag väljer att outsourca sin 
ekonomifunktion istället för att ha egen anställd personal, vilket betyder 
att efterfrågan på vår kompetens fortfarande finns eftersom det är vanligt 
att företag köper ekonomifunktionen för att istället kunna fokusera 
helhjärtat på sin verksamhet.  

  Byråjäv - kan förekomma om en revisor är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt 10

biträder bolaget med redovisningen. Gäller företag som uppnår minst två av följande gränsvärden; 
fler än 50 anställda, mer än 25 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 50 miljoner kronor i 
nettoomsättning.
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5. Analys 

I följande kapitel kommer teorikapitlet och empirikapitlet att analyseras och sammanbindas 
med varandra. Resultatet som framkommit ur intervjuerna kommer tolkas, diskuteras och 
återkopplas till lämplig teori som bekräftar eller motsäger det respondenterna sagt.  

5.1. Automatiseringsprocessen på redovisningsbyråer  

I studien framtagen av Krafft och Kempe (2016) framkommer det att 
automatisering är en av de mest intensiva förändringskrafterna i samhället. 
Argumentet styrks av att respondenterna är eniga om att teknikens utveckling 
kontinuerligt skapar förändringar på redovisningsbyråer. Vidare betonar 
samtliga respondenter att det är just samhällets utveckling som är en av de 
främsta anledningarna till varför redovisningsbyråer väljer att automatisera 
r edov i sn ing en . Vå r t au toma t i s e r ade s amhä l l e t yde r p å a t t 
automatiseringsprocessen på redovisningsbyråer i dagens läge troligtvis inte 
hade varit lika aktuell eller lika långt framskriden om inte samhället varit lika 
drivande.  

Den insamlade datan samt tidigare forskning skapar en bild av att 
redovisningsbranschen länge har strävat mot att kunna automatisera olika 
arbetsprocesser. Enligt Kairos Future (2016a) blir det dock tydligt att det är 
under de senaste åren som automatiseringsprocessen tagit fart ordentligt, 
vilket respondenterna bekräftar då de förklarar hur de största förändringarna 
främst skett under de senaste två till tre åren. Respondenterna menar även att 
automatiseringens förändringsprocess på redovisningsbyråer kommer öka i allt 
snabbare takt framöver, vilket överensstämmer med Guthrie och Parkers 
(2016) uttalande om att redovisningsyrket under de kommande åren tros 
fortsätta förändras till följd av IT-utvecklingens intensitet.  

Thomas et al. (2011) konstaterar dessutom ett viktigt faktum gällande att 
företag måste haka på trenden och inte vara allt för motståndskraftiga om de 
vill fortsätta nå framgång. I vårt digitala samhälle är det därmed av vikt att 
redovisningsbyråer involverar sig i automatiseringsprocessen för att kunna 
fortsätta vara konkurrenskraftiga och attraktiva på marknaden. Detta tycks 
dock inte vara något större problem för byråerna då respondenterna menar att 
de fått känslan av att många byråer verkligen har vågat satsa på 
automatiseringen under de senaste åren. De intervjuade redovisningsbyråerna 
tycks alla vara väl medvetna om denna pågående förändringsprocess och 
respondenterna ser främst automatiseringen som något positivt. Det kan dock 
förtydligas att ovanstående resonemang inte kan betraktas som överförbart till 
redovisningskonsulter i stort då de medverkande varit intresserade av eller 
ansvariga över automatiseringsprocessen på byrån. 
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Några av respondenterna nämner, precis som Levy och Murnane (1996), att 
det kommer bli för kostsamt att inte arbeta digitalt vilket även kan vara en 
bidragsfaktor til l varför redovisningsbyråer väljer att haka på 
automatiseringsprocessen. Att byråer inte arbetar digitalt fullt ut tycks främst 
bero på de kunder som vill fortsätta arbeta på det sätt de alltid har gjort. 
Kunders förändringsmotstånd resulterar i att byråer till viss del tvingas ha kvar 
en del pappershantering, vilket tycks begränsa automatiseringsprocessen. Då  
redovisningsbyråer utför redovisning åt externa kunder kan det bli 
problematiskt när en stor förändring ska genomföras. Samtidigt understryker 
respondenterna att en del kunder istället kan medföra att byråer blir pushade 
och därmed mer motiverade till att utveckla automatiserade processer allt 
snabbare.  

Redovisningsbyråer i dagens läge använder sig av olika typer av system som de 
utför redovisningen i, vilket underlättar för både redovisningskonsulter och 
kunder. Detta överensstämmer med att Ghasemi et al. (2011) konstaterar att 
möjligheten att använda datoriserade system är en av de största inverkningarna 
som tekniken har haft på redovisningen. Majoriteten av respondenterna 
använder sig av Fortnox, vilket enligt Konsulten (2015) är en 
programvaruleverantör som aktivt arbetar med att kunna automatisera olika 
processer, och leverantören fokuserar främst på att kunna automatisera den 
löpande redovisningen. Byråerna har därmed större möjligheter att lyckas i 
automatiseringsprocessen med en så pass utvecklingsvillig programleverantör.  

5.2. Förändringar av redovisningskonsulters yrkesroll 

Studiens resultat kan utan tvekan tolkas som att automatiseringsprocessen har 
en påverkan på redovisningskonsulters arbetsuppgifter. Teknikens utveckling 
har visat sig påverka vilka kvalifikationer som efterfrågas hos 
redovisningskonsulter. I enlighet med respondenternas uttalanden tydliggör 
Levy och Murnane (1996) samt Pan och Seow (2016) hur automatisering av 
redovisningen resulterar i att konsulter slipper ägna sig åt de mer monotona 
och enklare arbetsuppgifterna som främst handlar om att stansa in siffror i 
systemet. Det kontrollerande arbetsmomentet finns däremot kvar, vilket 
innebär att en redovisningskonsult manuellt måste kvalitetssäkra att 
exempelvis systemet konterat en leverantörsfaktura korrekt.  

Att vissa arbetsuppgifter fortfarande kräver mänsklig kompetens kan kopplas 
till Krafft och Kempes (2016) trestegsmodell som handlar om att tekniken 
antingen förstärker, kompletterar eller ersätter en arbetsuppgift. Respondenterna 
anser främst att automatisering av redovisningen i dagens läge gör att tekniken 
kompletterar deras arbete. Tekniken ersätter det manuella stansandet av siffror, 
men fungerar generellt som ett komplement då redovisningskonsulten 
fortfarande behövs som granskare av den löpande bokföringen. IT-
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utvecklingen bidrar dock till att automatiseringen kan komma att ersätta allt 
fler arbetsuppgifter som redovisningskonsulter utför, vilket innebär att 
trestegsmodellen stämmer överens med den verklighet som respondenterna på 
byråerna beskriver. 

Effekten av automatiseringen är att konsulterna sparar tid och blir mer 
effektiva i sitt arbete, vilket gör att redovisningskonsulter istället kan fokusera 
på mer kvalificerade uppgifter som dessutom skapar högre värde för kunden 
(Konsulten 2015). Detta kan tolkas överensstämma med Fernandez och 
Amans (2018) uttalande om att ett mer effektivt arbetssätt är en effekt av att 
redovisningen automatiseras. Dessutom menar Kairos Future (2016c) att 
redovisningskonsulternas tjänster kan komma att öka i värde i och med de nya 
analysmöjligheterna som uppstår. Dessa mer rådgivande och analyserande 
arbetsuppgifterna antas vara svåra att ersätta helt med teknik vilket ses som 
positivt av respondenterna, att inte allt går att automatisera.  

Det är självklart viktigt att kundens redovisning utförs ordentligt, men att en 
redovisningskonsult kan hjälpa till med att analysera redovisningens resultat 
och rådgiva kunden i hur de skulle kunna förbättra sin verksamhet är något 
som tycks skapa större värde för kunden. Automatiseringsprocessen tros 
därmed skapa fördelar även för kunder då redovisningskonsulter kan fokusera 
mer på att rådgiva och förbättra kundernas ekonomiska ställning. En anledning 
till varför redovisningskonsulter idag kan avsätta mer tid för rådgivande service 
beror enligt Srf  Konsulterna (u.å.) på den slopade revisionsplikten för mindre 
aktiebolag som trädde i kraft år 2010. Av vad som framkommit i intervjuerna 
överensstämmer detta konstaterande med redovisningsbyråers verklighet då 
regleringen enligt respondenterna har skapat fler möjligheter för 
redovisningskonsulter att erbjuda utökad konsultation till ett större antal 
kunder.  

En av respondenterna förutspår att den manuella löpande redovisningen inom 
en snar framtid kommer att försvinna när AI-robotar kommer att ersätta 
redovisningskonsulters manuella hantering. Försvinnandet av de 
standardiserade arbetsuppgifterna kan tolkas bekräfta vad Guthrie och Parker 
(2016) beskriver om att teknik kommer att ersätta dessa arbetsuppgifter. Att 
Veckans Affärer rankar redovisningsassistenter som utför löpande redovisning 
på plats nummer två över yrken som kommer att automatiseras och försvinna 
inom 20 år, överensstämmer därmed med studiens resultat. En fundering som 
uppstår gällande försvinnandet av redovisningsassistenter är vilka  
konsekvenser som uppkommer i redovisningsbranschen? 

Minskningen av redovisningsassistenter tros enligt respondenterna inte ha 
någon betydande negativ påverkan på redovisningsbranschen, vilket bekräftar 
Brännströms (2016) uttalande om att redovisningsbranschen går en ljus 
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framtid till mötes. Nyanställda tros istället få utföra mer kvalificerade 
arbetsuppgifter redan från start, vilket kan tolkas som att redovisningsbyråer 
stärks upp genom att ännu fler av de anställda kan fokusera på att skapa större 
värde för kunderna i form av rådgivning och analyser av kundernas 
redovisning. Därmed förmodas även organisationsstrukturen påverkas när 
färre antal anställda befinner sig i botten på organisationen, vilket kan kopplas 
till Bhimani och Willcocks (2014) uttalande om att effekterna av teknikens 
framfart delvis gör att organisationer går från den ursprungliga 
pyramidformen till att redovisningsbyråer får en mer diamantformad struktur. 
En ref lekt ion som uppkommit under s tudiens gång är vad 
strukturförändringen skulle innebära för redovisningsbyråer om antalet 
anställda i den nedre delen av organisationen reduceras? Exempelvis bör 
konsulter som utför mer kvalificerade arbetsuppgifter få högre lön, vilket kan 
tolkas resultera i att varje redovisningskonsult blir mer kostsam för 
redovisningsbyrån. Däremot förmodas ökade personalkostnader vägas upp av 
att arbetet effektiviseras samtidigt som byråer bör kunna sätta ett högre pris på 
mer kvalificerade tjänster.  

Ytterligare en tanke som väckts under studiens genomförande, som varken 
intervjuerna eller tidigare forskning i någon större utsträckning har resonerat 
kring, är huruvida kompetensgapet kan fyllas när enkla rutinmässiga 
arbetsuppgifter automatiseras. Vad händer när en nyanställd inte längre får 
utföra de enklare arbetsuppgifterna som inledning på sin anställning? De 
standardiserade arbetsuppgifterna ger dem grundläggande kunskap och 
förståelse bakom redovisningen, så hur ska nya medarbetare då kunna utföra 
mer kvalificerade uppgifter direkt efter sin ekonomiutbildning? 

Eftersom att de mer administrativa uppgifterna tros försvinna i allt högre grad 
förutspås redovisningskonsulters yrkesroll förändras till att innehålla ännu mer 
kundkontakt, vilket gör att en redovisningskonsult måste vara beredd på att 
arbetet kan bli ännu mer socialt, och att redovisningskonsulten mer börjar 
likna en projektledare. Många av de personer som började jobba som 
redovisningskonsult för 20 år sedan sökte sig troligtvis till den typen av jobb 
för att de gillade att jobba framför en dator, med mer administrativa 
rutinmässiga arbetsuppgifter. När redovisningsbranschen förändras innebär 
det troligtvis att en del konsulter kan känna sig felplacerade eller att de anser 
att deras yrke inte längre är vad det en gång var. Detta är dock något som tros 
skilja sig från person till person, men enligt respondenterna såg de främst 
förändringen av deras yrkesroll som något positivt och framhävde istället att 
många inte tycker att det manuella stansandet av siffror varit speciellt roligt. 
Sammanfattningsvis har automatiseringen, precis som Ghasemi et al. (2011) 
konstaterar, bidragit till stora förändringar av redovisningskonsulters yrkesroll 
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och enligt Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) har automatiseringens påverkan 
på redovisningsbranschen bara börjat. 

5.3. Möjligheter och utmaningar med automatiserad redovisning 

I linje med vad Fernandez och Aman (2018) påstår om att automatiseringen 
resulterar i att det krävs mindre personal för arbetsprocesser som tidigare varit 
m e r t i d s k r äva n d e i n s t ä m m e r r e s p o n d e n t e r n a . Fä r r e a n t a l 
redovisningskonsulter samt färre antal timmar kommer behöva läggas på 
exempelvis manuell löpande bokföring, vilket ses som en fördel av 
respondenterna. Däremot tror inte de intervjuade att efterfrågan på 
r e d o v i s n i n g s k o n s u l t e r k o m m e r a t t m i n s k a p å g r u n d a v 
automatiseringsprocessen, utan att det istället skapar möjligheter för 
konsulterna att utvecklas ytterligare och att de därmed inte behöver vara 
oroliga för att förlora sina jobb. Detta stämmer även överens med att det har 
visat sig att automatisering tenderar att skapa nya arbetsuppgifter (Rundqvist 
u.å.). I enlighet med intervjuerna har det även framkommit att det inte är helt 
ovanligt att redovisningskonsulter lämnar byrån efter ett antal år för att bli 
exempelvis ekonomichef  på ett företag. Detta kan tolkas överensstämma med 
Henry och Hicks (2015) uttalande om att efterfrågan på de mer erfarna 
redovisningskonsulterna har ökat. 

Automatiserad redovisning menar respondenterna endast reducerar eller 
eliminerar det enklare redovisningsarbetet men att redovisningen fortfarande 
kommer att finnas kvar. Att redovisningen automatiseras innebär självklart en 
del utmaningar, vilket respondenterna håller med om, men utifrån de 
g e n o m f ö r d a i n t e r v j u e r n a f r a m k o m m e r d e t t r o t s a l l t a t t 
automatiseringsprocessens möjligheter väger tyngre än dess utmaningar. Om 
utmaningarna vägt tyngre hade kanske redovisningsbyråerna inte varit lika 
villiga att automatisera redovisningen.  

Enligt Rundqvist (u.å.) är syftet med att automatisera processer att öka 
processens kvalitet och effektivitet samt att minska felaktigheter. Samtliga 
respondenter håller med om detta och tror att kvaliteten och noggrannheten 
på redovisningen kommer att öka när processer automatiseras. Den mänskliga 
faktorn är alltid en risk som bidrar till en del felaktigheter medan en 
automatiserad redovisning troligtvis gör att allvarliga fel kan undgås då 
exempelvis AI-robotar är programmerade att alltid göra på ett visst sätt och 
kan därmed inte råka kasta om siffror eller välja fel konto till exempel. Att 
arbetsprocesserna dessutom blir mer effektiva innebär att redovisningsbyråer 
förmodligen kommer att kunna tjäna ännu mer pengar när varje kunds 
redovisning går snabbare att utföra och redovisningskonsulterna därmed kan 
ta in fler kunder.  
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Payne (2014) och Ujhelyi et al. (2015) menar precis som respondenterna att 
det är v ikt igt at t redovisningsbyråer bör jar anpassa s ig t i l l 
automatiseringsprocessen så fort de märker av att förändringen är på gång i 
branschen, vilket alla av de intervjuade byråerna har gjort. Risken är annars att 
man som företag är för sent ute och halkar efter för mycket. Genom att vara 
ute i god tid har man som byrå en längre tid på sig att tackla de utmaningar 
som automatisering av redovisningen innebär och har därmed större chanser 
att lyckas i förändringsprocessen. 

Samtliga respondenter belyser vikten av mänsklig kompetens för att kunna 
förs tå vad som fakt i sk t händer i sys temen och menar a t t 
automatiseringsprocessen kan bidra till allvarliga risker om kunskapen bakom 
redovisningens grunder inte finns. Fernandez och Aman (2018) samt Pan och 
Seow (2016) understryker på liknande sätt den betydande innebörden av att ha 
tillräckligt med kunskap och kapacitet för att möta de nya arbetssätt som 
redovisningsbranschen ställs inför. Att implementera en förändring i en 
organisation kan enligt Ujhelyi et al. (2015) och Volkoff  et al. (2007) dessutom 
vara en stor utmaning på grund av att de anställda kan göra motstånd. 
Förändringsmotstånd hos sig själv eller bland kollegor är något som har 
nämnts i samtliga intervjuer vilket tyder på att motståndskraften kan ses som 
ett hinder för automatiseringsprocessen.  

Ujhelyi et al. (2015) beskriver att de anställdas motstånd kan bero på rädsla för 
att bryta gamla vanor och för att misslyckas när man behöver lära sig nya 
färdigheter, i det här fallet hur ny teknik och nya system fungerar. Varför 
förändringsmotståndet uppstår mer hos vissa personer än andra, tycks till viss 
del ha en naturlig förklaring då den äldre generationen är vana med att arbeta i 
pappersform vilket resulterar i att de ofta är skeptiska till att implementera nya 
system. Dock är det inte så förvånansvärt att förändringsmotstånd främst 
uppstår hos den äldre generationen då dessa personer anställdes för att utföra 
andra typer av arbetsuppgifter. Respondenterna beskriver även att 
förändringsmotstånd på liknande sätt kan uppstå hos kunderna, där många är 
tveksamma till förändrade rutiner till följd av nya arbetssätt. De kunder som är 
motståndskraftiga och inte vill arbeta med automatiserad redovisning beskrivs 
således vara en anledning till varför företagen har svårt att göra alla sina 
processer digitala och därmed kunna automatisera delar av redovisningen. 
Ändå tror majoriteten av respondenterna att redovisningsbyråer inom en snar 
framtid kommer att ha nolltolerans mot de så kallade papperskunderna.  

Det är dock inte helt självklart hur denna problematik kan lösas på ett enkelt 
sätt för att undvika onödigt motstånd hos alla inblandade parter. Enligt Ujhelyi 
et al. (2015) och Volkoff  et al. (2007) beror eventuell motståndskraft 
naturligtvis på hur omfattande förändringarna är samt hur de utförs. Troligtvis 
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kommer det alltid att finnas motstånd till nya förändringar då människor 
påverkas och reagerar utefter sina känslor och erfarenheter. Därför är det 
enligt en respondent oerhört viktigt att inte glömma bort människan och bli 
fartblind, utan att istället bemöta de personer som känner ett motstånd med 
respekt. Bra ledarskap till följd av att byrån gör små kontinuerliga 
förändringar, tros underlätta och mildra en omfattande förändringsprocess och 
istället skapa möjligheter ur utmaningarna. 

En intressant aspekt som enligt den insamlade empirin tros avgöra om 
efterfrågan på redovisningskonsulter i framtiden kommer att öka eller minska, 
är i vilken fart och i vilken riktning de lagar och regler som finns, möjliggör 
ytterligare automatisering. Kommer bokföringslagen och momslagen att 
uppdateras och därmed skapa större incitament för att öka användningen av 
exempelvis kvitto-appar om originalkvittot inte längre behöver arkiveras? 
Kommer gränserna för revisionsplikt att höjas ytterligare och bidra till att ännu 
fler bolag väljer bort och ersätter revisorn mot en konsult som kan både skapa 
årsbokslut och rådgiva företaget? 

Kempe (2013) beskriver hur revision- och redovisningsbranschen kommer att 
förändras och menar att bokföring kommer att förbli viktigt, men att 
rådgivning är det affärsområde som främst kommer att expandera. De flesta 
av respondenterna är positivt inställda till att yrkesrollen rör sig mot att 
innehålla mer rådgivning, däremot är ovissheten kring hur branschen kommer 
att utvecklas ett faktum. Osäkerheten grundar sig i hur konkurrensen kommer 
att se ut samt vilka valmöjligheter redovisningskonsulter får när deras och 
revisorernas yrkesroll börja likna varandra allt mer. Kommer de behöva 
tampas med utmaningar om vem som ska göra vad inom revision- och 
redovisningsbyråerna eller kommer byråer som enbart arbetar med 
redovisning konkurreras ut av byråjättarna som redan erbjuder tjänster inom 
både redovisning och revision? En utmaning skulle även kunna vara att andra 
typer av rådgivningsföretag inom exempelvis IT och management gör att 
konkurrensen om rådgivning blir allt hårdare på marknaden.  

5.4. Redovisningskonsulters framtida yrkesroll  

De diskussioner som förts av bland annat Fölster (2014) om att arbetstillfällen 
kommer att försvinna när tekniken ersätter den mänskliga arbetskraften, 
stämmer delvis överens med vad som framkommit i intervjuerna. Samtliga 
respondenter tror att assistentrollen kommer att försvinna helt i framtiden, 
vilket som ovan nämnt överensstämmer med andraplaceringen i Veckans 
Affärers (2017) lista på yrken som tros försvinna i takt med att yrken 
automatiseras. Däremot skiljer sig uppfattningen åt huruvida behovet av att 
nyanställa i framtiden kommer att minska eller inte. Samtliga av de intervjuade 
respondenterna beskriver att de i dagens läge snarare har för mycket att göra 
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och har därför svårt att se att efterfrågan på nya redovisningskonsulter skulle 
minska framöver. Respondenterna anser endast att automatiseringen gör att de 
slipper utföra de enklare arbetsuppgifterna men att det finns mycket annat att 
göra istället. Att tekniken effektiviserar arbetet förkortar tidsförloppet för 
respektive kund, men resulterar även i att byrån kan ta in fler uppdrag för 
respektive redovisningskonsult. Att fenomenet outsourcing och trenden att 
hyra personal istället för att ha egna anställda ökar (Bhimani & Willcock 2014), 
ger också en känsla av trygghet för redovisningsbyråerna. 

En annan aspekt som delar respondenternas ås ikter är om 
redovisningskonsulter i framtiden kommer att ägna sig åt fler eller färre fysiska 
rådgivningsmöten med kunden. Majoriteten av respondenterna menar att 
rådgivningen och de fysiska mötena kommer att öka. Däremot argumenterar 
en respondent för att det fysiska kundmötet kommer att minska och menar att 
samhällets utveckling i allt högre grad överger den personliga servicen i takt 
med att IT-service utvecklas och förbättras. Dessutom menar respondenten att 
den yngre generationen generellt sett inte har ett lika stort behov av fysiska 
möten då det mesta idag går att göra via dator eller mobiltelefon. 
Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) beskriver framtiden på ett liknande sätt 
och förutspår att automatiseringens utveckling kan innebära att 
redovisningstjänsterna övergår till en typ av självbetjäning.  

Ytterligare en intressant skildring som framkom i intervjuerna var 
diskussionen kring vilken part som kommer att tackla framtidens 
automatiseringsutmaningar på bästa sätt. Kommer efterfrågan att öka på de 
små byråerna vars automatiseringsprocess ligger i framkant eller dominerar 
byråjättarna fortfarande på marknaden? En respondent argumenterar för att 
mindre redovisningsbyråer som ligger i framkant gällande automatisering idag, 
kommer ha lättare att anpassa sig till framtidens automatiserade samhälle, med 
anledning av att de större byråernas stora mängder kunder kommer vara en 
tidskrävande process med stort förändringsmotstånd. I kontrast till det ovan 
nämnda argumentet menar en annan respondent att de större 
redovisningsbyråerna besitter fler fördelar att lyckas i framtiden på grund av 
deras starka ställning på marknaden. Vilken part som i framtiden kommer att 
ha störst möjligheter att tackla framtidens IT-utveckling är därför en olöst 
ekvation som endast framtiden kan besvara. Ujhelyi et al. (2015) beskriver att 
nyckeln till att nå framgång inom en organisation kan bero på hur snabbt en 
organisation kan reagera på förändringar samt hur effektiva de är på att agera 
därefter. Med andra ord kan det tänkas handla om att redovisningsbyråer 
måste bemöta samhällets utveckling och minimera riskerna för att bli omkörd 
av sina konkurrenter.  
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Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) belyser det faktum att automatiseringen 
skulle kunna medföra att någon annan yrkesgrupp kommer kunna utföra 
arbetsuppgifter inom redovisning istället för redovisningskonsulter. En part 
som kan komma att konkurrera med redovisningsbyråerna när redovisningen 
blir allt mer automatiserad menade en respondent är diverse 
systemleverantörer som ser sin chans att själva kunna sköta redovisningen. 
Argumentet för detta är att de redan har tillgång till välfungerande system och 
att de när redovisningen blir allt mer automatiserad kan se möjligheter i att 
själva klara av att skapa sig ett kontaktnät av kunder att sköta redovisningen åt.  

Hur en redovisningskonsults framtida yrkesroll kommer att se ut är därmed ett 
aktuellt ämne att diskutera då det i skrivande stund sker stora förändringar i 
branschen. Studien har visat att en av de stora globala revision- och 
redovisningsbyråerna i år har valt att sälja hela affärsområdet Business 
Services, det vill säga redovisningsavdelningen, för att bli mer 
konkurrenskraftiga och undgå eventuell byråjäv. Nyheten om försäljningen 
förvånar redovisningsbranschen och en respondent tror att flera byråer som 
har gemensam revisions- och redovisningsverksamhet går i samma tankebanor 
om att antingen storsatsa eller sälja, men respondenten tror att många byråer 
trots allt kommer att investera och utveckla affärsområdet redovisning. 
Guthrie och Parker (2016) belyser vikten av att följa den tekniska utvecklingen 
och inte fastna i gamla hjulspår, vilket kan tolkas som att byråerna som 
fortfarande erbjuder redovisningstjänster måste vara öppna och flexibla för 
nya förändringar för att kunna tackla framtidens utmaningar. 
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6. Slutsats 

I följande kapitel presenteras studiens mest väsentliga slutsatser. Syftet och frågeställningarna 
kommer att besvaras övergripande. Avslutningsvis görs en generell reflektion kring studiens 
resultat samt förslag till framtida forskning.  

6.1. Vilka effekter på redovisningsbranschen har en mer automatiserad 
redovisning bidragit till?  

Studien visar att Krafft och Kempes (2016) trestegsmodell; förstärkning, 
komplettering och ersättning stämmer överens med vad som framkommit under 
intervjuerna. Tekniken har i dagens läge möjliggjort att automatiserade 
processer fungerar som ett komplement i en redovisningskonsults arbete men 
väntas i framtiden ersätta allt fler arbetsuppgifter. Att enklare sysslor 
försvinner innebär däremot inte att de som arbetar i redovisningsbranschen 
tillslut kommer stå utan arbete. Studiens resultat visar istället att 
redovisningsbyråer antas ha en fortsatt hög eller till och med ökad 
arbetsbörda. När olika arbetsprocesser går att göra per automatik effektiviseras 
redovisningskonsultens arbete, vilket i sin tur medför att mer tid kan läggas på 
rådgivning och analyser av redovisningens resultat vilket skapar större värde 
för byråernas kunder.  

Vidare tyder studiens resultat på att automatiseringen bidrar till att andra 
kvalifikationer kommer att krävas hos personer som arbetar i 
redovisningsbranschen då behovet av kompetens idag beskrivs vara av större 
betydelse. Med tiden har allt från stansandet av fakturor till manuella 
betalningar tagits över av datorer och numera handlar arbetet mer om att göra 
analyser vilket kräver högre mänsklig kompetens. Redovisningskonsulter 
behöver fortfarande ha den bakomliggande kunskap som krävs för att kunna 
förstå och upptäcka felaktigheter i systemen. I dagens läge är teknikens 
intelligens inte tillräcklig för att utföra mer avancerade uppgifter, vilket 
återigen kan kopplas till Krafft och Kempes (2016) trestegsmodell som 
förklarar att automatiseringsprocessen har en bit kvar innan datorer kan ersätta 
människans kompetens fullt ut.  

Avslutningsvis har studien resulterat i antagandet om att automatiseringens 
påverkan i sin helhet har förbättrat den traditionella redovisningstjänsten och 
resulterat i att arbetet som redovisningskonsult blivit mer utvecklande. 

6.2. Medför automatiseringen utmaningar samt skapar möjligheter till 
nya arbetssätt?  

Att redovisningsbyråer har stött på utmaningar när redovisningen 
automatiseras är en slutsats som kan dras efter studiens genomförande. Av vad 
som framkommit i intervjuerna har det i praktiken varit svårt att ta till sig nya 
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förändringar helt bekymmerslöst, då samtliga respondenter beskriver att de 
någon gång stött på förändringsmotstånd hos sig själva, bland sina kollegor 
eller hos sina kunder. Studien har visat tecken på att det är svårt eller till och 
med omöjligt att helt eliminera förändringsmotstånd när nya rutiner till följd 
av automatiserade arbetsuppgifter presenteras, då människan i grund och 
botten tar avstånd från för stora omställningar. Studien har visat att bra 
ledarskap är betydelsefullt för att tackla de utmaningar som uppstår gällande 
automatiseringsprocessen. Tydlig kommunikation från managers och chefer är 
också en faktor som höjer de anställdas acceptans för nya sätt att arbeta på. 
Motstånd hos de anställda kan på så sätt mildras och bidra till att en 
förändringsprocess istället skapar möjligheter snarare än utmaningar.  

Studien har tydliggjort att redovisningsbyråer bör undvika att fastna i gamla 
hjulspår då teorin förespråkar vikten av att vara öppen och flexibel till nya 
förändringar i branschen. Om byråerna inte anstränger sig för att ligga i 
framkant kan det finnas en risk för att de konkurreras ut av andra 
redovisningsbyråer som kommit längre i sin automatiseringsprocess. Även 
andra aktörer kan ses som möjliga konkurrenter då systemleverantörer eller 
konsultföretag, såsom IT-konsulter, kan komma att slåss om marknadsandelar.  

Studien har även visat att byråer idag söker efter en annan personlighetstyp vid 
rekrytering. Ju mer automatiseringen påverkar redovisningsbranschen desto 
mer betydelsefullt kommer det bli att redovisningskonsulter kan agera mer likt 
en projektledare. Automatiseringen medför att redovisningskonsulter kan 
lägga mer tid på personlig rådgivning vilket i sin tur skapar nya arbetssätt i 
form av bland annat ökad kundkontakt och mer fokus på analytiskt tänkande.  
Huruvida efterfrågan på redovisningskonsulters rådgivande tjänster i framtiden 
kommer att öka eller minska tros bland annat bero på regleringen gällande 
gränserna för revisionsplikten. Om fler bolag får möjligheten att välja bort och 
därmed ersätta revisorns tidigare rådgivande roll mot en redovisningskonsult 
tros framtiden för redovisningsbranschen se ljus ut.   

6.3. Reflektion och framtida forskning  

Studien har resulterat i ett kunskapsbidrag genom att ha skapat en förståelse 
för hur automatiseringsprocessen ser ut på de stora globala byråjättarna men 
även på mindre redovisningsbyråer. Att automatisering av redovisningen har 
visat sig ha en exponentiell utvecklingskurva är ytterligare ett argument till 
varför en uppdaterad studie inom ämnet har ansetts vara betydelsefull. 
Studiens resultat har även bidragit till att uppmärksamma vikten av den 
förändrade efterfrågan på ny kompetens och högre kvalifikationer hos en 
redovisningskonsult.  
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Att redovisningsbranschen har förändrats genom åren råder det inga tvivel 
om, men vad som kan vara särskilt intressant för framtida forskning att studera 
är innebörden av det kompetensgap som uppstår när enklare arbetsuppgifter 
ersätts av teknik, vilket tros innebära att nyanställda direkt kommer att få börja 
med mer kvalificerade arbetsuppgifter. Studien har visat att behovet av högre 
kompetens hos redovisningskonsulter har ökat, då efterfrågan på konsulter 
som endast stansar manuell bokföring tros minska drastiskt. Som diskuterats i 
analysen har det under studiens gång väckts funderingar gällande vad som 
händer när nya medarbetare inte längre får den grundläggande kunskapen 
genom att utföra de enklare sysslorna utan direkt får utföra mer kvalificerade 
arbetsuppgifter såsom analys och rådgivning. Behöver ekonomiutbildningen 
förlängas eller omformas och inkludera praktik, eller ska byråerna erbjuda 
omfattande intern upplärning i form av analytisk förmåga? Kommer vi i 
framtiden att se renodlade redovisningskonsulter arbeta parallellt med IT-
konsulter och programmerare, eller kommer en redovisningskonsult besitta en 
kombination av dessa kompetenser? 

Att utföra en studie som belyser vilken typ av kompetens som kommer att 
efterfrågas inom redovisningsbranschen samt vem som ska ta ansvar för 
kompetensgapet anses därför vara ett intressant ämnesområde för framtida 
forskning. 
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Bilaga - Intervjuguide 1  

Följande intervjuguide har använts vid intervjuer av redovisningskonsulter med varierad 
erfarenhet. De respondenter som svarat på frågor utifrån intervjuguide 1 arbetar med den 
löpande bokföringen och har inblick i det dagliga arbetet.  

Bakgrundsfrågor  

- Hur länge har du arbetat inom redovisningsbranschen och hur länge har du 
varit anställd på just detta företag?  

- Kan du berätta om hur din arbetsroll på företaget ser ut och vilka 
arbetsuppgifter du har?  

Arbetssätt  

- Vilka datasystem jobbar du med och hur fungerar de? 

- Hur har automatiseringen påverkat dina arbetsuppgifter? Anser du att 
tekniken i dagens läge förstärker, kompletterar eller ersätter arbetet som 
konsult?  

- Anser du att teknikens utveckling bidragit till att yrkesrollen har utvidgats 
och därmed skapat nya arbetsuppgifter? 

- Vad görs fortfarande manuellt? 

- Anser du att en redovisningskonsult bör ha en viss grad av teknisk 
kompetens för att kunna utföra de dagliga arbetsuppgifterna?  

Automatisering/Digitalisering  

- Vilka tror du är de främsta anledningarna till att ni arbetar mer digitalt idag? 
Vilka fördelar finns?   

- På vilket sätt tror du att en mer automatiserad redovisning påverkar 
noggrannheten och kvaliteten på redovisningsarbetet?  

- Finns det något område som är extra känsligt för att tekniken utvecklas allt 
mer? 

- Tror du att efterfrågan på redovisningskonsulter har ökat eller minskat i och 
med att arbetsuppgifterna blir allt mer digitaliserade? 
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Risker och hinder  

- Vilka nackdelar anser du att teknikens utveckling inom redovisningen har 
bidragit till? 

- Vilka tror du är de största utmaningarna eller hoten med en mer 
automatiserad redovisning? 

- Har du märkt av ett förändringsmotstånd hos dig själv eller bland 
kollegorna, när nya rutiner uppstår till följd av teknikens utveckling?  

- Anser du att jobbet som redovisningskonsult blivit mer stressigt vart 
eftersom teknikens utveckling förändrat ert arbete? Är det vanligt att i 
dagens läge ha hand om allt fler bolag? 

- Anser du att de lagar och regler som finns, begränsar er i arbetet mot en mer 
digitaliserad arbetsprocess? 

- Hur pålitliga upplever du att IT-systemen är gällande exempelvis virus och 
molntjänster? Vad händer om något system kraschar, har ni någon back-up?  

- Oroar teknikens framfart dig? På vilket sätt i sådana fall?  

Framtiden  

- Hur tror du att framtidens arbetsuppgifter på redovisningsbyråer kommer 
att se ut jämfört med idag?  

- Vad tror du kommer hända med de “juniora sysslorna” i framtiden? 

- Om 20 år, tror du att redovisningsyrket kommer att försvinna eller snarare 
ha utvecklats till en mer avancerad yrkesroll?  
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Bilaga - Intervjuguide 2 

Följande intervjuguide har använts vid intervjuer med respondenter som har en mer ansvarig 
roll på redovisningsbyrån. De respondenter som svarat på frågor utifrån intervjuguide 2 har 
mer insikt i frågor gällande byråns automatiseringsprocess samt en övergripande insyn om 
kunders och de anställdas synpunkter gällande automatisering.  

Bakgrundsfrågor  

- Hur länge har du arbetat inom redovisningsbranschen och hur länge har du 
varit anställd på just detta företag?  

- Hur många anställda är ni på kontoret (totalt och antal 
redovisningskonsulter)? 

- Kan du berätta om hur din arbetsroll på företaget ser ut och vilka 
arbetsuppgifter du har?  

Arbetssätt  

- Vilka datasystem jobbar ni med och hur fungerar de? 

- Hur har automatiseringen påverkat era arbetsuppgifter? Anser du att 
tekniken i dagens läge förstärker, kompletterar eller ersätter arbetet som 
konsult? 

- Anser du att teknikens utveckling bidragit till att yrkesrollen har utvidgats 
och därmed skapat nya arbetsuppgifter? 

- Vad görs fortfarande manuellt? 

- Vilken grad av teknisk kompetens anser du att en nyanställd 
redovisningskonsult bör besitta? 

- På vilket sätt jobbar ni för att de anställda ska bli mer digitala i sina dagliga 
arbetsuppgifter? 

Automatisering/Digitalisering  

- Vilka tror du är de främsta anledningarna till att ni arbetar mer digitalt idag? 
Vilka fördelar finns?   

- Hur långt anser du att företaget har kommit i den digitala utvecklingen? 

- Hur hålls företaget uppdaterat om den digitala utvecklingen inom 
redovisningsbranschen? 

- Inom vilka arbetsområden på företaget har de mest omfattande 
förändringarna skett?  
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- På vilket sätt tror du att en mer automatiserad redovisning påverkar 
noggrannheten och kvaliteten på redovisningsarbetet?  

- Finns det något område som är extra känsligt för att tekniken utvecklas allt 
mer? 

- Har era kunder någon påverkan på hur långt ni har kommit i 
digitaliseringsprocessen? Upplever ni att kunderna bromsar eller skyndar på 
processen? 

Risker och hinder  

- Vilka nackdelar anser du att teknikens utveckling inom redovisningen har 
bidragit till? 

- Vilka tror du är de största utmaningarna eller hoten med en mer 
automatiserad redovisning? 

- Anser du att de lagar och regler som finns, begränsar er i arbetet mot en mer 
digitaliserad arbetsprocess? 

- Hur pålitliga upplever du att IT-systemen är gällande exempelvis virus och 
molntjänster? Vad händer om något system kraschar, har ni någon back-up? 

- Oroar teknikens framfart dig? På vilket sätt i sådana fall?  

Organisationsförändring  

- Är ni involverade i något nytt digitaliseringsprojekt som kommer medföra en 
förändring inom kort?  

- Hur upplever du att de anställda förhåller sig till förändringar gällande nya 
arbetssätt? 

- Har behovet av ny personal minskat på grund av att tekniken effektiviserat 
arbetet som anställda tidigare utfört? 

- Vad tror du är anledningen till att sträva mot en mer automatiserad 
redovisning? Är det exempelvis ett krav från ledningsgruppen, påtryckning 
från era kunder eller för att följa samhällets digitala utveckling?   

Framtiden  

- Hur tror du att framtidens arbetsuppgifter på redovisningsbyråer kommer 
att se ut jämfört med idag?  

- Vad tror du kommer hända med de “juniora sysslorna” i framtiden? 

- Om 20 år, tror du att redovisningsyrket kommer att försvinna eller snarare 
ha utvecklats till en mer avancerad yrkesroll?  
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