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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter som trots en hektisk period 

tog sig tid att ställa upp på våra intervjuer. Ni har bidragit med kunskap och erfarenheter 

som har hjälpt oss att genomföra vårt examensarbete. Vi vill även tacka vår handledare 

Kiflemariam Hamde för hans värdefulla kommentarer som har hjälpt oss att förbättra 
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Sammanfattning 

Internetanvändningen är något som kontinuerligt ökar i Sverige. Samhället påverkas 

alltmer av den nya tekniken och idag använder de flesta digitala lösningar dagligen. I 

och med att denna trend etablerar sig hos allmänheten så ökar trycket på företag att 

hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen är en av de främsta drivkrafterna i samhället 

vilket bidrar till att det är en central faktor när det kommer till utvecklingen av 

redovisningsbranschen.  

 

Tidigare forskning har studerat vilka förändringar det är som alltmer etablerar sig inom 

redovisnings- och revisionsbranschen men inom dessa studier lyfts främst 

revisionsbranschen fram. Dessa forskare, tillsammans med tidigare studenter, har alltså 

konstaterat vilka förändringar som har vuxit fram inom båda branscherna samt vad de 

står inför i framtiden. Det som skiljer oss från tidigare studier är att vi har valt att 

fokusera på att få en djupare förståelse för redovisningskonsulternas upplevelse av 

digitaliseringens påverkan på deras arbetssituation. Medarbetarna har en betydande roll 

för om organisationsförändringar ska bli framgångsrika eller inte samt att de är en viktig 

tillgång i tjänsteföretag, vilket gör deras upplevelse av förändringarna intressant att 

studera närmare. 

 

Vi har i denna studie valt att utforska tre fokusområden vilka följer med genom hela 

studien. Dessa är arbetsuppgifter, platsoberoende och yrkesroll, vilka vi valt utifrån att 

de ses som tre viktiga pelare när det gäller förändringen inom redovisningsbranschen i 

FAR:s framtidsstudie.  

 

Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur redovisningskonsulter upplever 

digitaliseringens påverkan på deras arbetsuppgifter, platsoberoende och kundrelationer. 

Studien ämnar därmed till att undersöka våra tre fokusområden ur medarbetarnas 

perspektiv. Vidare är vårt syfte att bistå ledningen på byråerna, där våra respondenter 

arbetar, med insikt om hur deras anställda upplever situationen. Vi vill bidra med 

information som kan vara användbar för företagen vid genomförandet av 

organisationsförändringar.  

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi vänt oss till två redovisningskonsulter på 

vardera av de tre största byråerna i en mindre stad. Det utfördes således sex 

semistrukturerade intervjuer vilka sedan transkriberades, sammanställdes och 

analyserades. Intervjuguiden byggde på teorier kring de tre fokusområdena vi valt att 

inrikta oss på. Det fjärde teorikapitlet som utgick från individers attityder till 

förändringar hjälpte oss vid analysen av resultatet. Vi har vidare ett abduktivt 

angreppssätt, en konstruktionistisk verklighetssyn och en hermeneutisk kunskapssyn. 

 

Resultatet av vår studie är att samtliga respondenter har en positiv upplevelse av 

digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulternas arbetssituation. Alla berättade 

att digitaliseringens utveckling inom respektive byrå inte kommit så långt och att det 

blir spännande att se hur det kommer att se ut i framtiden, vilket gör denna studie 

intressant att genomföra även längre fram i tiden för att se på hur det fortsatt att 

utvecklas. 
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1. Inledning  

 
I detta kapitel kommer vi först att redogöra för studiens bakgrund vilket sedan kommer 

att övergå till en problematisering om ämnet. Detta leder oss fram till vår 

problemformulering samt syfte. Slutligen kommer vi att presentera våra begränsningar 

samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Varje år sedan år 2000 genomför Statistiska Centralbyrån [SCB] på uppdrag av EU:s 

statistikorgan Eurostat en enkätundersökning om Privatpersoners användning av 

datorer och internet (SCB, 2016, s. 3). I Sverige har ungefär sju miljoner människor 

möjlighet att utnyttja internet i sina hem, vilket motsvarar ungefär 93 procent av antalet 

folkbokförda i landet (SCB, 2016, s. 4). Det nämns i samma källa att i jämförelse med 

samma period föregående år så innebär det en ökning med fem procent. Smartphones är 

det vanligaste sättet att koppla upp sig till Internet utanför hemmet och används av 71 

procent (SCB, 2016, s. 5). Något att tillägga är att under det första kvartalet år 2016 så 

använde ungefär fyra av fem i åldrarna 16-85 år internet i princip dagligen, vilket sägs 

motsvara en ökning med fyra procent från föregående år (SCB, 2016, s. 4).  

 

För att erhålla förståelse för den moderna IT-marknaden så ska vi i detta stycke beskriva 

bakgrunden till dess uppkomst med hjälp av Jörnmark (u.å.). Den tog sin början i slutet 

av 1940-talet då USA åter blev en del av världsekonomin. Detta utökade 

marknadsmöjligheterna och världshandelns tillväxt accelererade. Kommunikationen 

med omvärlden blev alltmer efterfrågad och den centrala delen i den tredje industriella 

revolutionen kom att handla om distributionen och kunskapen om prisskillnader, nya 

tekniker och kapitalmarknadsmöjligheter. IT-revolutionen var därmed i rörelse och 

kommunikationen hos distributionsföretag blev en viktig faktor för att överleva på 

världsmarknaden. Författaren nämner vidare att den globala finansmarknaden har ökat 

markant i och med denna utveckling. Medelomsättningen på börsen under 1970-talet 

var cirka tre miljarder kronor per år vilket kan jämföras med år 2012 då 

medelomsättningen låg på cirka nio miljarder kronor per dag.  

 

En konsekvens av den tredje industriella revolutionen och datorindustrins utveckling på 

1950-talet är digitaliseringen (Jörnmark, u.å.). Digitaliseringen är en omvandling av 

material till digital form, vilket därigenom lättare kan bearbetas via en dator 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.b). Det är denna definition som vi har valt att tillämpa 

i vår studie. År 1998 skrev Gibbs (s. 102) om att nya generationer har mer kunskap om 

teknik och hur information sprids än tidigare generationer. Vidare påpekar han att IT- 

branschen har gett upphov till den mest beroendeframkallande drogen genom tiderna, 

digitaliseringen.  

 

Nästan 15 år senare presenterade Kairo Future, ett globalt konsult- och analysföretag, på 

uppdrag av Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 

[FAR] att digitaliseringen är en av de drivkrafter som finns i samhället (Kempe, 2013, s. 

25). Enligt deras studie så är drivkrafter de mest grundläggande förändringarna i 

samhället som därmed sträcker sig över en längre tid. Studien menar att detta innebär att 

digitaliseringen bedöms vara en central faktor som kommer påverka utvecklingen av 

redovisnings- och revisionsbranschen. Tanken bakom FAR:s presenterade studie 
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(Kempe, 2013, s. 5) var att göra en prognos om framtiden eftersom redovisnings- och 

revisionsbranschen genomgår omfattande förändringar.  

 

Warren et al. (2015, s. 397) menar att den teknologiska utvecklingen alltid har påverkat 

redovisningsbranschen, främst gällande bokföringen. Grunden till den moderna 

bokföringen, dubbla bokföringen, uppkom redan på medeltidens början (Gleisner et.al., 

u.å.). Författarna påpekar att det finns tecken på användandet av den dubbla 

bokföringen från 1200-talet och att denna metod har levt vidare under det annars 

utvecklade tillvägagångssättet. De menar att bokföringen har gått från att behandlas 

manuellt i pappersformat till att digitaliseras med hjälp av datorprogram, vilket har 

medfört att en större mängd information kan lagras och bearbetas samt att det numera är 

möjligt att fördela redovisningen på olika projekt eller avdelningar. 

 

Enligt Skatteverket (2017) är syftet med redovisning att dela med sig av företagets 

ekonomiska och finansiella förhållanden till både interna och externa intressenter. 

Enligt deras hemsida så använder företagets interna intressenter, såsom ledningen, 

redovisningen som stöd för beslutsfattande gällande styrning och kontroll av 

verksamheten. Å andra sidan är det huvudsakliga syftet med den externa redovisningen 

att dela med sig av information till användare utanför företaget, vilket exempelvis kan 

vara en investerare. Myndigheten menar att oavsett vem som är intresserad av 

redovisningen så är det viktigt att den ger en så korrekt bild som möjligt av företagets 

ställning för att möjliggöra att bättre beslut kan fattas. Vår uppfattning är därmed att det 

är betydelsefullt att redovisningen utvecklas kontinuerligt för att den ska spegla ett 

företags tillstånd på ett så bra sätt som möjligt. 

1.2 Problematisering  
Det som vi inledningsvis har beskrivit tyder på att både användning och frekvensen av 

internetanvändningen har ökat i Sverige. IT-utvecklingen har bidragit till 

digitaliseringens uppkomst som vidare förväntas påverka redovisningsbranschens 

utveckling i stor utsträckning. Med bakgrund av att digitaliseringen fortsättningsvis 

bedöms vara en viktigt faktor för branschen och inte bara anses vara en nuvarande 

utmaning, så anser vi att dess påverkan är ett aktuellt ämne för oss att studera djupare. 

Vidare är redovisning inriktningen i vår utbildning och den bransch som vi båda blivit 

anställda inom vilket leder till att ämnet känns ännu mer intressant.  

 

I FAR:s framtidsstudie (Kempe, 2013, s. 7) är det mer fokus på revision än på 

redovisning vilket delvis beror på att revision är den bransch som historiskt sett har varit 

mer belyst. Detta stämmer överens med vår upplevelse av litteratursökningen, vilket är 

anledningen till att vi har uteslutit revisionsbranschen och istället valt att endast 

fokuserat på redovisningsbranschen.  

 

Teknikens prestanda utvecklas ständigt vilket leder till att arbeten byts ut där tekniken 

överträffar människans prestation (Kempe, 2013, s. 26). Sannolikheten för att en 

redovisningskonsults arbetsuppgifter kommer att automatiseras inom de närmsta 20 

åren uppgår till 89 procent (Stiftelsen för strategisk forskning [SSF], 2014, s. 12). SFF 

(2014) presenterar i sin rapport vilka arbeten som förutspås automatiseras inom en 

tjugoårsperiod. Arbeten som har lägst chans att ersättas är de yrken som innefattar social 

förmåga (SSF, 2014, s. 6). Författarna poängterar att ny teknik kan göra vissa yrken mer 

attraktiva medan det kan få motsatt effekt på andra (SSF, 2014, s. 7). I FAR:s 

framtidsstudie (Kempe, 2013, s. 39) diskuterar de att marknaden för traditionell 
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redovisning har mognat och att nya tjänster istället växer, främst olika typer av 

rådgivningstjänster.      

 

Ökad teknik har öppnat upp dörrarna för individer att arbeta på distans, vilket innebär 

att arbetet antingen helt eller delvis kan genomföras utanför den vardagliga 

kontorsmiljön (Allvin et al., 1998, s. 1). Författarna menar att dessa flexiblare lösningar 

i både tid och rum kan leda till att individen känner att den har mer kontroll över sitt 

arbete. Å andra sidan menar de att individen kan känna sig stressad över att gränsen 

mellan fritid och arbetstid suddas ut på grund av att det är möjligt att genomföra arbetet 

på sin lediga tid.  

 

Digitaliseringen har, förutom arbetsuppgifterna och platsoberoendet, även påverkat hur 

kundrelationerna ser ut. På 1980-talet var det vanligaste sättet fortfarande att utbyta 

information med kunderna genom att träffas ansikte mot ansikte (Leek et al., 2003, s. 

119). När informationsteknologin utvecklades övergick denna personliga kontakt till att 

istället bli mer digitaliserad för att information skulle framföras effektivare (Leek et al., 

2003, s. 120). I samma källa nämns det att kontakten med kunden därmed bli mer 

opersonlig, vilket kan påverka en kunds förtroende och lojalitet. Författarna poängterar 

att detta inte bara resulterar i att de fysiska kommunikationsmetoderna har förändrats 

utan också vad för slags information som utbyts och djupet av information.  

 

En del av de förändringar som branschen förväntas stå inför är redan på väg att bli 

verklighet (Kempe, 2013, s. 5). I studien poängteras att dessa förändringar sker i 

närkontakt med marknaden och är nödvändiga för att tjänsteutbudet ska vara relevant. 

Livet i sig är en kontinuerlig förändringsprocess vilket innebär att arbetslivet också är 

något som förändrats med tiden (Angelöw, 2010, s. 11). Ny teknik, effektiviseringar, 

större krav på lönsamhet och ökad konkurrens på marknaden är några orsaker till att 

förändringar sker på olika arbetsplatser (Angelöw, 2010, s. 12). Författaren kallar den 

förändringsprocess som försiggår inom ett företag för en organisationsförändring. 

Forskarna Shin et al. (2012, s. 727) skriver att medarbetarnas attityder och reaktioner på 

förändringar  har en stor betydelse för huruvida en organisationsförändring blir 

framgångsrik eller misslyckas. Vidare beskriver de att nästan hälften av alla 

organisationsförändringar inte lyckas med att uppnå det mål eller resultat som initialt 

var tanken. Författarna menar att problemet delvis har att göra med att medarbetarna 

ofta känner ett motstånd inför förändringar, eftersom att det ofta leder till att rådande 

arbetsmönster och sociala relationer blir annorlunda. I FAR:s framtidsstudie (Kempe, 

2013, s. 21) nämns det att i tjänsteföretag är medarbetarna särskilt viktiga för 

verksamheten och för värdet av tjänsten, på grund av att en stor del av resultatet skapas 

mellan dem och kunderna.   

 

Tidigare forskning, som vi har beskrivit ovan, visar på att digitaliseringen har påverkat 

de anställdas arbetsuppgifter, platsoberoende och kundrelationer. Det vi tycker att dessa 

forskare endast fokuserar på är att konstatera vilka förändringar som har skett inom 

redovisningskonsulternas arbete, vilket även andra studenter också har studerat. Det 

som vi istället har koncentrerat oss på är att få en djupare förståelse för 

redovisningskonsulternas egna upplevelser av digitaliseringens påverkan på deras 

arbetssituation. För att tydliggöra vad vi menar med upplevelse i denna studie har vi i 

enlighet med Svenska Akademiens Ordbok (SAOB, 2011) definierat det som ett 

intryck, en känsla eller en erfarenhet som man får när man är med om något. 

Bakgrunden till att vi fokuserar på medarbetarna beror inte bara på att de har en 
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betydande roll för hur framgångsrik en organisationsförändring blir utan också för att de 

är en viktig tillgång i tjänsteföretag. Detta är därmed en aspekt som vi saknar i tidigare 

studier.  

 

FAR:s studie (Kempe, 2013) har studerat utvecklingen av redovisnings- och 

revisionsbranschen i den digitala världen vi lever i men deras huvudfokus är att försöka 

förutse framtiden, vilket inte är något som vår studie ämnar till att göra. Vidare består 

deras studie främst av en kvantitativ forskningsstrategi med ett bredare perspektiv. De 

områden som vi fokuserar på i vår studie gällande en redovisningskonsults 

arbetssituation behandlas delvis i deras undersökning, men vi anser att vi ändå skiljer 

oss från dem på grund av att vi studerar medarbetarnas upplevelser i realtid. FAR:s 

studie (Kempe, 2013) har bidragit med användbar information beträffande centrala delar 

i en konsults arbetssituation och det är kunskap som är en förutsättning för vår studie. 

1.3 Problemformulering 
Hur upplever redovisningskonsulter digitaliseringens påverkan på deras arbetsuppgifter, 

platsoberoende och kundrelationer? 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur redovisningskonsulter upplever 

digitaliseringens påverkan på deras arbetsuppgifter, platsoberoende och kundrelationer. 

Arbetssituation är ett samlingsbegrepp som vi ibland använder för att hänvisa till dessa 

tre variabler. Studien ämnar därmed till att undersöka våra tre fokusområden ur 

medarbetarnas perspektiv. Vidare är vårt syfte att bistå ledningen på byråerna, där våra 

respondenter arbetar, med insikt om hur deras anställda upplever situationen. Vi vill 

bidra med information som kan vara användbar för företagen vid genomförandet av 

organisationsförändringar. 

1.5 Begränsningar och avgränsningar 
Vår studie är skriven utifrån redovisningskonsulternas perspektiv. Kundernas 

upplevelser är därmed inte inkluderade i studien. Vi har begränsat en 

redovisningskonsult till att endast vara en person som arbetar på en byrå, vilket främst 

beror på att FAR:s framtidsstudie (Kempe, 2013) är skriven ur byråernas perspektiv. 

Vidare så är det en följd av att vi använder deras studie som en källa i vårt arbete och vi 

vill därför minimera riskerna för att det finns skillnader mellan redovisningskonsulter 

som hanterar sitt företags egna redovisning i jämförelse med en konsult som ansvarar 

för andras. Vi är därmed medvetna om att det finns redovisningskonsulter som arbetar 

på andra arbetsplatser än på byråer men de utgör inte vår studies målgrupp. Som vi 

tidigare nämnt så studerar vi i realtid medarbetarnas upplevelser av digitaliseringens 

påverkan på deras arbetssituation. För att undvika att våra respondenter ska prata om 

äldre och ej aktuella förändringar av digitaliseringen så har vi valt att begränsa dess 

påverkan till de senaste fem åren.    

 

På grund av tidsbrist har vi valt att begränsa antalet respondenter till sex personer. Vi 

vill studera våra intervjupersoner på djupet för att vi ska kunna få en ökad förståelse för 

dem. Vårt fokus är därmed på kvalité istället för kvantitet. De respondenter vi valt att 

intervjua arbetar på de tre största byråerna i en mindre stad. Vi har valt ut respondenter 

från de största byråerna för att vi antar att de arbetar med digitaliseringen i mer 

omfattande utsträckning än de mindre byråerna. Vårt antagande grundar sig i att större 

byråer bör ha mer resurser som de kan lägga på investeringar. Vi tror därför att 
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medarbetarna på dessa byråer har mer att bidra med till vår studie. Vår definition av 

stora byråer är sett till antalet anställda.    

 

I FAR:s framtidsstudie (Kempe, 2013) behandlas digitaliseringens påverkan på våra 

utvalda fokusområden, vilket vi uppfattar som ett tecken på att det är centrala delar i en 

redovisningskonsults arbete. Detta är anledningen till att vår studie har avgränsats till att 

endast bestå av dessa tre områden. Det finns förstås andra aspekter, än våra tre 

fokusområden, att beakta när de gäller redovisningskonsulternas arbetssituation men 

dessa har vi inte valt att fördjupat oss i. 
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2. Teoretisk metod  

 
Detta kapitel kommer presentera de teoretiska metodval vi gjort. Inledningsvis börjar vi 

med att introducera val av ämne och förförståelse. Sedan presenteras val av 

verklighetssyn, kunskapssyn, forskningsstrategi och angreppssätt. Kapitlet avslutas med 

att vi går igenom val av litteratur och källkritik. 

 

2.1 Val av ämne och förförståelse 
Den stora utvecklingen inom digitaliseringen har påverkat redovisningsbranschen i 

omfattande utsträckning och som vi sagt ovan så finns det tidigare forskning som har 

konstaterat vilka förändringar som faktiskt har skett. Detta lämnade en lucka för oss 

som var intressant att undersöka, alltså hur medarbetarna som påverkas av dessa 

förändringar upplever situationen.  

 

Bryman och Bell (2013, s. 52) skriver att det blir allt mer acceptabelt med vetenskap 

präglad av forskarens subjektiva åsikter, vilket vanligtvis inte är förväntningen av en 

vetenskaplig studie. För att få en förståelse för vad som kan bidra till att våra åsikter kan 

inblandas i studien så kommer här både vår teoretiska och praktiska förkunskap inom 

ämnet. Den personliga kopplingen vi har till ämnet, som till en början var en bidragande 

faktor till vårt intresse för digitaliseringen i redovisningsbranschen, är att vi båda fått 

jobb inom redovisning. Båda studerar Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet 

vilket bland annat har omfattat kursen Redovisning C. Vi har alltså både teoretisk 

förkunskap från vår universitetsutbildning samt praktiskt förkunskap från våra arbeten 

inom vårt studieområde, vilket har underlättat genomförandet av studien. Vår 

bakgrundskunskap har exempelvis varit användbar vid litteratursökningen och därmed 

vid valen av forskningsområden.  

2.2 Verklighetssyn  
Verklighetssynen är en ontologisk aspekt som handlar om det existerande, alltså hur 

olika grupper av människor ser på hur verkligheten är beskaffad (Fejes & Thornberg, 

2015, s. 22). Konstruktionism är en ontologisk aspekt som innebär att det är 

interaktionen mellan sociala aktörer som skapar sociala fenomen och deras betydelse 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 177). Ahrne och Svensson skriver även att denna 

verklighetssyn menar på att verkligheten är konstruerad genom individers uppfattningar 

och handlande i samverkan med andra. Bryman och Bell (2015, s. 33) berättar att 

konstruktionerna är under ständig förändring i och med att nya intryck påverkar 

individerna dagligen. De menar att nya vanor och rutiner fortsätter att skapas 

kontinuerligt. Ahrne och Svensson (2015, s. 177) författar att konstruktionism menar på 

att det inte finns ett enda sätt att se på verkligheten, det finns inte en bestämd mall som 

visar på hur det faktiskt ser ut i olika situationer. De anser snarare att varje situation ser 

olika ut. Vår studie har denna verklighetssyn eftersom vi utgår ifrån att våra 

respondenter upplever digitaliseringens påverkan på skilda sätt, vilket är en anledning 

till att undersökningen är intressant. 

 

Eftersom vårt syfte med studien är att få en ökad förståelse för redovisningskonsulters 

upplevelse av digitaliseringens påverkan på deras arbetssituation så passar inte 

motsvarigheten till konstruktionism, objektivism, in på vår studie eftersom den anser att 

det finns en tydlig bild av det studerade objektet vilket ger en anvisning på hur det ska 
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studeras (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 114). Detta uppfattar vi som om att alla 

respondenter kommer ha samma uppfattning om ett fenomen vilket vi i denna studie 

inte utgår ifrån, utan vi ser det som att respondenternas upplevelser är varierande i olika 

situationer. Med utgångspunkt i konstruktionism så anser vi alltså att alla respondenter 

har en individuell verklighetssyn trots att samtliga arbetar på byråer och har liknande 

sysselsättningar. Det här är något som också gäller oss intervjupersoner. Vi ser inte 

verkligheten på samma sätt som de redovisningskonsulter vi har intervjuat och det har 

vi haft i åtanke vid tolkning av de svar vi fått in. 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssynen är en epistemologisk aspekt som handlar om kunskapsproduktion, alltså 

hur olika människor anser att kunskap är beskaffad, hur den bildas och hur 

verklighetstrogen den är (Fejes & Thornberg, 2015, s. 22). Den epistemologiska aspekt 

som vår studie är baserad på kallas hermeneutik. Denna kunskapssyn innebär att 

resultaten ska tolkas och att forskaren ska förmedla en djupare förståelse för ämnet 

(Fejes och Thornberg, 2015, s. 71). Detta passar bra in på vårt syfte som grundar sig i 

att vi vill förstå respondenterna. Till skillnad från positivism som betyder säker 

kunskap, att det finns ett giltigt svar (Widerberg, 2002, s. 24), så är hermeneutiken den 

kunskapssyn som ser mer subjektivt på studieobjekten (Widerberg, 2002, s. 27). Den 

hermeneutiska principen bygger på tanken att det finns flera sätt att tolka verkligheten 

på (Widerberg, 2002, s. 28). Författaren menar att olika personer kommer ge varierande 

svar på samma fråga. Hon skriver att varje individ har sin egen verklighetsuppfattning 

och därför finns det inte ett specifikt sätt på hur olika fenomen ska tolkas. Det finns 

alltså inte bara ett rätt svar enligt henne. Uppfattningen att varje individs syn på 

verkligheten är unik och att den därmed behöver tolkas individuellt är grunden till att 

vår studie passar in inom denna kunskapssyn. Vårt syfte med studien är som sagt att 

förstå de olika respondenternas upplevelser och det är därmed viktigt att ha 

uppfattningen om att varje individ ser saker på skilda sett. 

 

Tolkning är den centrala delen i den hermeneutiska kunskapssynen och det är viktigt att 

de empiriska resultaten tolkas på rätt sätt (Widerberg, 2002, s. 26). Det är viktigt att 

försöka sätta sig in i respondenternas situation och eftersträva en förståelse, i enlighet 

med vårt syfte, för deras syn på olika fenomen utifrån deras ögon (Widerberg, 2002, s. 

28). Detta var en utmaning med vår studie med bakgrund av att vi båda arbetar med 

redovisning på byråer och därmed har förkunskap och egna åsikter om ämnet. Vi har 

dock så gott vi kunnat försökt lämna våra egna åsikter och tankar under hela arbetet. För 

att styrka trovärdigheten i detta så lämnade vi tillbaka den empiriska sammanställningen 

till respondenterna så att de fick ta ställning till om vi tolkat deras upplevelser på rätt 

sätt. En positiv aspekt med denna epistemologi är att vi kommer få olika synvinklar på 

de områden som vi studerar från de enskilda medarbetarna, vilket ger en mer rättvisande 

bild över hur redovisningskonsulter som grupp faktiskt upplever situationen.  

2.4 Forskningsstrategi 
Widerberg (2002, s. 15) berättar att forskningsstrategi är det tillvägagångssätt som 

forskaren använder för att finna en lösning på sin problemformulering. Hon framställer 

att i motsats till den kvantitativa studien, som menar på att forskningen handlar om att 

mäta resultat, syftar den kvalitativa undersökningen istället till att förstå det insamlade 

empiriska materialet. Den kvalitativa forskningsstrategin passar bra in på vår studies 

syfte då förståelsen är en central del för att få fram ett rättvisande resultat som ledningen 

på byråerna sedan kan ha användning av. Den här strategin passar ihop med studiens 
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ontologi och epistemologi eftersom våra val syftar till att fördjupa sig inom 

forskningsområdet. Den hermeneutiska kunskapssynen vill tolka resultatet (Fejes och 

Thornberg, 2015, s. 71), vilket passar bättre in på en studie som ämnar till att samla in 

djupare data. Den ontologiska aspekten passar också in då den menar att det är det 

sociala samspelet som formar verkligheten hos olika individer (Ahrne & Svensson, 

2015, s. 177).  

 

Något som brukar kritiseras inom den kvalitativa forskningsstrategin är att studien blir 

väldigt subjektiv vilket gör undersökningen svår att generalisera på en större population 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 52). Eftersom vår studie inte eftersträvar ett giltigt svar 

på frågan så ser vi inte subjektiviteten som ett problem då vår epistemologi utgår ifrån 

att tolka det som individerna säger. På grund av tidsbrist har vi inte heller haft möjlighet 

att intervjua tillräckligt många redovisningskonsulter för att vår studies resultat ska 

kunna generaliseras på alla redovisningskonsulter. Resultatet gäller därmed bara i våra 

specifika fall även om kunskapen från vår studie kan tänkas vara användbar i andra fall 

genom förståelsen för hur medarbetare kan ställa sig gentemot den digitaliserade 

utvecklingen som många företag står inför. 

2.5 Angreppssätt 
Angreppssätt är detsamma som förhållandet mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 

2013, s. 31). Författarna menar alltså att det beskriver tillvägagångssättet i 

undersökningen. Det naturliga angreppssättet vid en kvalitativ studie är en induktiv 

metod eftersom fokus ligger på vad respondenterna säger (Bryman & Bell, 2015, s. 38). 

Alvesson och Sköldberg (2009, s. 3) skriver att tillvägagångssättet för en induktiv 

metod är att undersökningen ska gå från empiri till att generera teori. De menar alltså att 

detta angreppssätt börjar med själva datainsamlingen för att därefter hitta samband som 

kan användas för att dra en slutsats av undersökningen. Det negativa med ett induktivt 

angreppssätt är att det krävs flera observationer eller en stor mängd datainsamling innan 

en slutsats kan dras om att ett visst fenomen är på ett specifikt sätt (Ahrne & Svensson, 

2015, s. 218). Eftersom vi inte funnit tidigare forskning inom vår specificering så är den 

initiala tanken att generera ny teori som ledningen på respondenternas byråer kan ha 

användning av.  

 

Vi har inte varit helt oberoende av tidigare forskning, vilket är anledningen till att vi 

inte tillämpar den induktiva metoden fullt ut. För att vi skulle få en ökad förståelse för 

vårt undersökningsområde så valde vi att studera andra teorier och studier innan vi 

påbörjade datainsamlingen. Vi ville ha bakgrundskunskap om digitaliseringens 

påverkan på konsulternas arbetssituation samt kunskap om bidragande faktorer som kan 

påverka individers attityder, för att vi lättare skulle kunna sätta oss in i deras situation 

och förstå vad de pratar om. Vår tanke var därmed att vi skulle erhålla mer information 

av intervjuerna.  

 

Att börja undersökningen med att finna teorier för att därefter samla in empirisk data 

inom de områden som tillämpats kallas för en deduktiv metod (Alvesson och Sköldberg, 

2009, s. 3). Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att metoden är teoristyrd vilket 

kan medföra att det unika och säregna missas på grund av att för stor fokus läggs på 

tidigare teorier (Fejes & Thornberg, 2015, s. 24). Detta kan leda till tunnelseende och att 

hänsyn inte tas till det som respondenterna säger, men vi har försökt motverka denna 

risk genom våra öppna intervjufrågor. Tanken med den deduktiva metoden är att testa 

olika hypoteser (Fejes & Thornberg, 2015, s. 24), vilket vår studie inte ämnar till att 
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göra då vi vill få en ökad förståelse för redovisningskonsulterna. 

 

Det finns sällan en riktig avgränsning mellan metoderna utan blandningen mellan den 

induktiva och deduktiva metoden förekommer allt oftare (Alvesson och Sköldberg, 

2009, s. 4). Kombinationen av dessa två angreppssätt kallas för den abduktiva metoden 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 219). På grund av att vi letade efter teorier som utgör vår 

studies teoretiska referensram före datainsamlingen, trots att den initiala tanken är att 

generera ny teori, så tillämpar vi därmed en blandning av metoderna. Vår teoretiska 

referensram har vi sedan använt som stöd vid tolkning av resultatet. Det som vår studie 

bidrar med är insikt och information angående medarbetarnas upplevelser av 

digitaliseringens påverkan på deras arbetssituation. 

2.6 Litteratursökning 
Enligt Saunders et al. (2003, s. 43) är det viktigt att göra en kritisk litteratursökning 

inom sitt forskningsområde både för att bilda sig en uppfattning om vad som tidigare är 

studerat och dess begränsningar, men också för att skapa en grund för sin egna studie. 

Litteraturen som vi har använt oss av i denna studie är avsedd att beskriva vårt 

studieområde. Vid utforskningen av ämnet så började vi initialt med att läsa tidigare 

studier och teorier gällande digitaliseringen. Vi hade sedan tidigare kännedom om 

FAR:s framtidsstudie (Kempe, 2013). De beskriver på ett omfattande och tydligt sätt 

vilka förändringar branschen står inför vilket bidrog med användbar 

bakgrundsinformation som senare blev grunden för våra tre fokusområden angående 

redovisningskonsulters arbetssituation.  

 

Därefter har vi sökt efter vetenskapliga artiklar via Umeå universitetsbiblioteks 

databaser. Våra teorier är främst hittade med hjälp av sökmotorerna Business Source 

Premier och Google Scholar. Det som är fördelaktigt med Google Scholar är dess 

enkelhet gällande sökord, vilket är anledningen till att vi ibland påbörjade vår sökning 

där för att slutligen landa antingen i någon annan databas eller i övrig litteratur. Det är 

alltså på detta sätt som vi har arbetat oss igenom vårt studieområde. Vi har fokuserat vår 

sökning på digitalisering, arbetsuppgifter, platsoberoende, kundrelationer och individers 

attityder till förändringar. Hur vi successivt har minskat antalet träffar, när det gäller de 

vetenskapliga artiklarna, med hjälp av sökord framkommer av appendix 1. I inledningen 

nämnde vi att det är i och med vår litteratursökning som vi har funnit ett gap i tidigare 

forskning då dessa endast behandlar vilka konstaterade förändringar som har skett. Här 

fanns det då ett gap som vi tog fasta i, vilket handlade om vad de som drabbas av dessa 

förändringar upplever. 

 

Litteraturen som vi har använt vid valet av metoder har vi främst funnit via 

uppsatsmanualens förslagslista (Handelshögskolan vid Umeå universitet, 2017, s. 48-

53). Detta kanske kommer i uttryck som lathet men uppsatsmanualen var uppdaterad 

2017-04-24, vilket tyder på att källorna nyligen är granskade. En annan fördel är att vi 

kan vara säkra på att de böcker som rekommenderas är passande för en sådan studie 

som vi genomför. Anledningen till att vi har sökt information på andra elektroniska 

källor såsom SCB (2016) och Skatteverket (2017) beror på att vi tänkte att det är 

sannolikt att de har användbar information inom vårt område. 

2.7 Källkritik  
Enligt Thurén (2013, s. 7-8) är det viktigt att kritiskt granska sina källor. Det är 

betydelsefullt att se om källorna uppfyller vissa kriterier såsom äkthet, tidssamband och 
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oberoende. Äktheten syftar till att källan ska vara det den utger sig för att vara (2013, s. 

17), medan tidssamband innebär att nyare källor uppfattas som mer trovärdiga (2013, s. 

7). Slutligen så innebär oberoendet att källan inte ska vara påverkad av någon annan 

(2013, s. 8).  

 

I princip alla våra källor är från 2000-talet och framåt vilket styrker studiens 

trovärdighet då källorna inte ses som omoderna. Anledningen till att vi har funnit 

aktuella källor angående digitaliseringen torde bero på att vårt undersökningsområde är 

tidsenligt. De flesta vetenskapliga artiklar som vi har använt oss av i vår studie är 

granskade innan publicering. Artiklarna har ofta varit välrefererade och det bidrar till 

vår tilltro till deras äkthet. De artiklar som inte är granskade har vi noggrant undersökt 

med ett kritiskt förhållningssätt för att bedöma dess tillförlitlighet. I ett fall har vi använt 

en sekundärkälla då Oreg (2006) definierar motståndet mot förändringar i enlighet med 

Piderits (2000) slutsats. Det finns en risk att Oreg (2006) har förvridit informationen 

från Piderits (2000) slutsats, vilket är anledningen till att vi har läst igenom primärkällan 

för att kunna ta ställning till om det som Oreg (2006) skriver är tillförlitligt. Eftersom att 

vi har använt oss av källan i vår studie har vi bedömt att tolkningen är korrekt. 

 

Via uppsatsmanualens litteraturtips (Handelshögskolan vid Umeå universitet, 2017, s. 

48-53) har vi bland annat funnit den metodlitteratur som vi har använt oss av. Med 

tanke på att litteraturen rekommenderas av Handelshögskolan så bedömer vi att källorna 

är pålitliga. Litteraturen är dessutom vald utifrån vår studies perspektiv vilket styrker 

dess användbarhet. Övrig litteratur från exempelvis Angelöw (2010) bedömer vi också 

vara pålitlig eftersom att författaren inte bara är docent utan också besitter praktiskt 

erfarenhet inom ämnet, vilket vi anser styrker tillförlitligheten.   

 

De elektroniska källor som vi har refererat till i vår studie är främst FAR:s 

framtidsstudie (Kempe, 2013) men vi har också hänvisat till SCB (2016) och 

Skatteverket (2017). Dessa källor bedömer vi vara trovärdiga eftersom att de är från 

kända organisationer och myndigheter som uppfattas pålitliga. Vi tycker att det har varit 

svårt att hitta tydliga definitioner i artiklar för vad som menas med digitalisering och 

automatisering vilket är anledningen till att vi har använt uppslagsverket 

nationalencyklopedin i dessa fall. Eftersom att vi endast har hänvisat till uppslagsverket 

i begränsad utsträckning anser vi inte att det är något problem. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Inledningsvis kommer vi att redogöra för hur redovisningsbranschen har förändrats 

som en följd av digitaliseringen. De fokusområden som vi kommer att fördjupa oss i 

med hjälp av tidigare studier och teorier är arbetsuppgifter, platsoberoende och 

kundrelationer. Därefter kommer vi att presentera olika faktorer och omständigheter 

som vanligtvis påverkar individers attityder till förändringar. Slutligen kommer vi att 

presentera en sammanfattning av litteraturen som vi har använt oss av i detta kapitel. 

 

3.1 Arbetsuppgifter 
Carlsson (u.å.) berättar att en redovisningskonsult hjälper företag med frågor som rör 

ekonomi, administration och affärsutveckling. Hon menar att de hjälper kunderna med 

bland annat bokföring av affärshändelser, avstämningar, rapportering av resultat och 

ställning, bokslut, årsredovisningar, budgetar och deklarationer. Som vi tidigare nämnt 

så har vi valt att begränsa en redovisningskonsult till att endast vara en person som 

arbetar på en byrå. 
 

I FAR:s framtidsstudie (Kempe, 2013, s. 26) presenteras det att teknikens prestanda 

förbättras i högre hastighet än människans tankeprocesser och fysiska prestationer vilket 

leder till att arbeten byts ut där tekniken överträffar människans prestationsförmåga. 

Studien anser att robotar, datorer och dylik teknik idag klarar av att utföra vissa 

arbetsuppgifter som människor tidigare utförde. Studien kom även fram till att alltfler 

redovisningstjänster digitaliseras och automatiseras. För att tydliggöra eventuella 

förväxlingar så definierade vi i det inledande kapitlet digitalisering som en omvandling 

av material till digital form (NE, u.å.b). Automatiseringen å andra sidan innebär att en 

del av den process som människan vanligtvis sköter nu går mer eller mindre per 

automatik (NE, u.å.a). 

 

Detta stycke behandlar redovisningens utveckling och informationen är tagen från 

författarna Ghasemi et al. (2011, s. 112-115). Nuförtiden hanteras redovisning med 

hjälp av datorprogram istället för att hanteras manuellt via papper och i 

redovisningsböcker. Detta leder till att ledtiden för att upprätthålla och presentera 

finansiell information har minskat. Företag kan därmed snabbare ta fram rapporter i 

realtid som kan användas som stöd för beslutsfattande. Rapporterna är inte bara 

användbara för att fatta beslut gällande framtiden utan de är också bra för att kunna 

utvärdera ett tidigare resultat. Möjligheten att anpassa datorprogrammen till sin 

verksamhet leder också till att det går snabbare att ta fram individuella rapporter. 

Eftersom att viss data automatiskt matas in så behöver redovisningskonsulterna inte 

längre lägga ner lika mycket tid på att bearbeta data. Från ett företagsperspektiv ses 

detta som positivt då arbetsprocessen blir mer effektiv och därmed reducerar 

personalkostnaden. Den mänskliga faktorns roll försvinner i större utsträckning då 

risken för att en människa ska mata in fel siffror minskar. Noggrannheten förbättras 

dessutom då datorprogrammen har inbyggda internkontroller och balansåtgärder som 

varnar om allt inte står rätt till. Dessa åtgärder underlättar också för personer utan högre 

utbildning att ändå klara av att slutföra redovisningen. 

 

Ghasemi et al. (2011, s. 114) berättar att det numera är möjligt att scanna in material till 

bokföringsprogrammen. De menar att materialet kommer in som elektroniska bilder i 
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programmet som därefter kan bearbetas. Författarna skriver att det också går att ansluta 

bankerna till bokföringsprogrammen vilket har resulterat i ökad automation. Vidare 

nämner de att leverantörsfakturor kan betalas direkt via programmen och när 

betalningen är verkställd så belastas företagets bankkonto med den betalda summan 

samtidigt som leverantörsskulderna uppdateras. Utifrån det som skrivits så uppfattar vi 

att de processer som automatiseras är där människan inte tillför något mervärde, såsom i 

exemplet ovan. Ghasemi et al. (2011, s. 115) poängterar också vikten av att 

medarbetarna måste få den kunskap som krävs för att kunna använda dessa datoriserade 

program. 

 

Brännström (2015) menar att byråerna själva kommer att vilja driva på 

automatiseringen inom redovisningstjänsterna på grund av att det är mer effektivt. Han 

säger att detta frigör tid för redovisningskonsulterna som istället kan prioritera sådant 

som ger mer kundnytta, såsom analys och rådgivning.  

 

"Liksom de andra satsar vi alltmer på rådgivning" 
 

Det ovanstående var ett citat som en branschföreträdare framförde i framtidsstudien 

gjord av Kairo Future till FAR (Kempe, 2013, s. 39). Studien anser att marknaden är 

mättad på traditionell redovisning och att olika former av rådgivning bedöms vara 

tjänsten som främst kommer att fortsätta växa inom branschen. Vidare presenteras att år 

2013 arbetade ungefär en fjärdedel av de anställda på de fyra största byråerna i Sverige 

inom olika delar av rådgivning. Dessutom framför de att ungefär en tredjedel av 

intäkterna kommer från rådgivningstjänster, vilket har att göra med att arvodena för 

sådana tjänster ofta är högre per timme i jämförelse med andra tjänster. 

 

För att kunna besvara vår problemformulering måste vi inneha kunskap om de 

förändringar som har uppkommit i och med digitaliseringen. Det är viktigt med 

bakgrundskunskap inom området för att vi ska kunna förstå och tolka vad våra 

respondenter säger. Anledningen till att det är viktigt är för att vi förhoppningsvis ska 

besitta samma kunskap om förändringarna som respondenterna för att vi på så vis ska 

kunna sätta oss in i deras situation och inte riskera missuppfattningar. De teorier och 

studier som presenteras ovan angående redovisningskonsulters förändrade 

arbetsuppgifter belyser den kunskap vi eftersträvar och är därför tillämplig i vår studie.  

 

En nackdel med Ghasemi et al. (2011) studie är dock att endast fördelarna ur ett 

företagsperspektiv presenteras gällande IT-utvecklingens effekt på 

redovisningsprogrammen. För vår del kan detta resultera i en snedvriden bild av 

verkligheten med tanke på att det inte är säkert att det som är bäst för företaget 

överensstämmer med medarbetarnas uppfattning om vad som är det bästa. En annan 

nackdel med deras studie är att det inte framkommer hur de har gått tillväga för att 

komma fram till dessa fördelar. 

3.2 Platsoberoende 
På grund av teknik är det numera möjligt att utföra arbetet på andra platser än på 

kontoret, som traditionellt ses som den vanligaste arbetsplatsen (Kempe, 2013, s. 34). 

Studien menar därmed att arbetet inte längre är helt platsbundet utan det kan 

genomföras på olika ställen i samhället och i världen, så länge det går att koppla upp sig 

till nternet. I studien skrivs det att platsoberoendet också gör det möjligt att arbeta på 

valda tidpunkter. Detta öppnar upp dörrarna för medarbetarna att vara flexibla och att 
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arbeta på distans. 

 

En bidragande faktor till att medarbetarna blir mindre beroende av sina arbetsplatser är 

molnbaserade tjänster som är ett relativt nytt sätt att använda och lagra information på 

(Carretero & Blas, 2014, s. 1225). Författarna beskriver det som att allt finns i ”molnet” 

till skillnad från att program används lokalt på datorn. Det som de menar med detta är 

att användarna via internetanslutning kan använda program och finna data som lagras 

hos leverantören av programmet. Medarbetarna behöver därmed inte vara anslutna till 

det interna nätverket för att ta del av information.  

 

En risk med platsoberoendet är att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut i större 

utsträckning (Allvin et al., 1998, s. 1; Kempe, 2013, s. 33). Allvin et al. (1998, s.1) har 

skrivit en forskningsrapport om Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser. Det som 

deras rapport handlar om är att individer och verksamheter erbjuds flexiblare lösningar i 

både tid och rum vilket kopplas till en sorts gränslöshet. De berättar även att krav på 

tillgänglighet samtidigt kan leda till att nya gränser eller begränsningar skapas i 

människors livssituation. Resultatet av deras studie tyder på att regleringen av arbetet 

går mot att bli mer subjektiv från att ha varit objektiv (Allvin et al., 1998, s. 20). De 

menar att det numera är mer upp till individen att  planera när och vart arbetet ska 

genomföras.  

 

Detta stycke kommer presentera de konsekvenser som Allvin et al. (1998, s. 1) nämner i 

sin studie. Konsekvensen av gränsförskjutningen mellan arbete och fritid kan vara både 

positiv och negativ. Individen kan känna att den har mer kontroll över sitt arbete då det 

är möjligt att utföra arbetet på den tidpunkten och platsen som det bäst passar, vilket gör 

det hela mer produktivt. Detta är då en konsekvens av att möjligheten att arbeta 

platsoberoende hanteras på ett bra sätt. Negativa följder kan ha med stress och hälsa att 

göra då det kan vara svårt att skilja på ledig tid och arbetstid. En annan negativ följd är 

att utförandet av arbetet i hemmet kan exempelvis leda till en krock mellan familje- och 

yrkesrollen. 

 

Vi tolkar Allvin et al. (1998) rapport som att en fördel med platsberoendet är att 

individen inte behöver strukturera upp sitt arbete i lika stor utsträckning. Du åker till 

arbetet, utför dina arbetstimmar och sedan kan du bege dig hemåt och vara ledig. Om du 

inte har möjlighet att arbeta hemifrån så kan du inte utföra några arbetsuppgifter på din 

fritid. I detta fall blir det en tydligare gräns mellan din lediga tid och arbetstid, vilket i 

sin tur leder till att det inte blir någon krock mellan din familje- och yrkesroll. Med 

andra ord är vår uppfattning att Allvin et al. (1998) menar att fördelarna med 

platsberoendet baseras på platsoberoendets nackdelar.     

 

Allvin et al. (1998) rapport belyser både tänkbara fördelar och nackdelar med att arbetet 

blir mer platsoberoende. Detta bidrar med bakgrundskunskap inom området som är 

användbar för oss i vår studie då vi ska intervjua redovisningskonsulter om deras 

upplevelse av platsoberoendet. Med utgångspunkt i våra metodval så utgår vi ifrån att 

alla individer upplever situationen på olika sätt, vilket gör att det är viktigt att belysa 

både tänkbara styrkor och svagheter. I och med att deras rapport är skriven i Sverige så 

anser vi att den är tillämpbar då vi inte behöver ta hänsyn till att det kan finnas 

eventuella skillnader mellan olika länder. En annan fördel med deras studie är att de 

flesta intervjupersonerna hade en utbildning inom ekonomi vilket respondenterna i vår 

studie också har. Vårt syfte är att få en ökad förståelse för redovisningskonsulters 
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upplevelser av bland annat platsoberoendet, vilket leder till att det är fördelaktigt med 

ett liknande urval. Detta styrker användbarheten av deras studie i vår uppsats. En 

nackdel kan däremot vara att flertalet av respondenterna är egna företagare och har 

själva valt eller sökt sig till sådana arbeten där arbetsvillkoren är mer självvalda, vilket 

kan resultera i en skev bild trots liknande utbildningsbakgrund.  

 

Boswell och Olson-Buchanan (2007, s. 592) behandlar också att gränsen mellan arbete 

och fritid suddas ut på grund av att teknologin möjliggör för den anställda att arbeta på 

timmar som egentligen är utanför arbetsdagen. De menar att medarbetarna exempelvis 

kan svara på telefonsamtal hemma under middagen och kontrollera e-postmeddelanden 

under kvällarna och helgerna. Deras studie kommer fram till att individer som anser att 

arbetsrollen är en viktig del av sig själv är mer benägna att använda 

kommunikationsteknologi för arbetssyften på sin fritid. Vidare menar de att personer 

med högre ambitioner och som dessutom känner samhörighet med sin organisation 

lättare tenderar att korsa gränsen mellan arbete och fritid. Medarbetare som därmed är 

lojala till företaget kan känna att de vill ge tillbaka något till den organisation eller 

företag som de arbetar för. Dessutom påpekar de i artikeln att de anställda, på grund av 

lojaliteten, kan vara tillgängliga för att besvara arbetsrelaterade samtal på fritiden. En 

aspekt som inte behandlas i deras studie är att tekniken gör det möjligt för de anställda 

att utföra familjens krav på arbetstid. Detta är något som vi har haft i åtanke medan vi 

läst deras studie eftersom det ger läsaren en ensidig bild av situationen.  

 

Boswell och Olson-Buchanan (2007, s. 605) nämner att stressnivån hos en individ kan 

öka som en konsekvens av att yrkesrollen tar för stor plats av individens liv eller 

exempelvis krockar med familjerollen. Författarna menar att det kan leda till att den 

anställdes attityd till företaget försämras och att motivationen minskar. De skriver att 

organisationen kan påverkas negativt om medarbetarna känner att de inte klarar av att 

arbeta kvar. Vidare belyser de hur viktigt det är att lägga arbetet åt sidan och att 

företagen har ett ansvar att hjälpa individerna att hitta en balans. Vi uppfattar att 

företagen bör ta ansvar för detta eftersom det kan påverka dem negativt via 

uppsägningar eller utbrändhet. 

 

Vi tycker att en nackdel med användningen av Boswell och Olson-Buchanan (2007) 

studie i vårt arbete är att deras urval består av personer som är anställda på universitet, i 

en organisation, och inte från en specifik yrkesgrupp. Anledningen till denna upplevelse 

är att det kanske skiljer sig mellan olika arbetsgrupper hur benägna medarbetarna är att 

arbeta på sin lediga tid. I vår studie har vi ett mer homogent urval för att eliminera 

eventuella skillnader mellan olika yrkeskategorier. Vår tanke är inte att belysa variabler 

mellan olika arbeten utan istället koncentrerar vi oss på en yrkeskategori för att fokuset 

istället ska vara på individuella likheter och skillnader. Vi kan dock förstå att Boswell 

och Olson-Buchanan (2007) inte har valt en specifik yrkesgrupp på grund av att de har 

genomfört en kvantitativ studie som de vill kunna generalisera. Syftet i vår studie skiljer 

sig därmed från syftet i deras studie. Trots denna skillnad så belyser deras studie på ett 

djupare plan vilka egenskaper hos en individ som tenderar att vara bidragande faktorer 

till att gränsen mellan arbete och fritid lättare korsas. Deras studie vidareutvecklar 

därmed Allvin et al. (1998) studie. Denna fördjupade syn överensstämmer med syftet i 

vår studie, vilket är en fördel då vi vill få ökad förståelse för bakgrunden till 

medarbetarnas upplever av digitaliseringens påverkan på platsoberoendet. 
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3.3 Kundrelationer 
Leek et al. (2003) har presenterat en vetenskaplig artikel om hur informationsteknik 

påverkar affärsrelationer. I deras studie har de undersökt förhållandet mellan företag då 

den ena parten är kund och den andra parten är leverantör. Vi anser att deras studie är 

användbar i vår uppsats för att beskriva bakgrunden till hur kundrelationer har 

förändrats som en följd av IT- utvecklingen. Anledningen till att vi tycker att deras 

artikel är tillämpbar är för att detta förhållande även gäller i vår studie där byrån ses som 

leverantören och andra företag och personer som kunder. 

 

En aspekt som bör beaktas är att Leek et al. (2003) studie är genomförd i England. Det 

är viktigt att ta hänsyn till eventuella skillnader som kan finnas mellan länderna när det 

gäller IT-utvecklingens utbreddhet. EU:s statistikbyrå Eurostat (SCB, 2016, s. 3) har 

genomfört undersökningar i de flesta europeiska länder angående privatpersoners 

användning av IT . I en undersökning har de presenterat att det är 95 procent av 

respondenterna som använder Internet i både Sverige och i Storbritannien under ett år 

(Eurostat, 2016b). Frekvensen av internetanvändning är dock tre procent högre i 

Storbritannien än i Sverige och uppgår till 88 respektive 85 procent (Eurostat, 2016a). 

Värt att poängtera är att frekvensen värderades utifrån hur många personer som 

använder Internet dagligen. Med tanke på att Eurostat genomför undersökningar på 

uppdrag av EU så uppfattar vi det som en tillförlitlig källa. Procentsatserna är också 

aktuella då det är från år 2016. Befolkningen i Sverige och i Storbritannien verkar 

dessutom använda Internet i liknande utsträckning, vilket tyder på att länderna kan 

jämföras med varandra med en bättre träffsäkerhet. Detta är ytterligare anledningar till 

att vi tycker att den vetenskapliga artikeln är applicerbar på vår studie. 
 

Enligt Leek et al. (2003, s. 119) är det oundvikligt att det sätt som företag 

kommunicerar med och relaterar till varandra kommer att förändras som en följd av IT-

revolutionen. När det gäller kommunikation så är det möjligt att hela atmosfären har 

förändrats på grund av IT-utvecklingen (Leek et al., 2003, s. 120). Det som författarna 

menar med detta är att inte bara de fysiska kommunikationsmetoderna har förändrats, 

utan också vad för sorts information som utbyts och djupet av information. 

 

Fram till 1980- talet skedde utbyte av information mellan leverantörer och kunder 

främst ansikte mot ansikte (Leek et al., 2003, s. 119). Fördelen med att träffas på det 

sättet är att socialt utbyte ses som en viktig faktor för att upprätthålla ett ömsesidigt 

förtroende (Leek et al., 2003, s. 120). De menar att förtroendet i sin tur är viktigt för att 

kunderna ska vara lojala till företaget. Vidare berättar författarna att det inte bara är det 

som sägs verbalt som är av betydelse utan det är också viktigt med ögonkontakt och att 

läsa av den andra partens kroppshållning. Genom att se motpartens gester och reaktioner 

kan exempelvis missförstånd lättare uppmärksammas. Författarna menar att alla dessa 

faktorer bidrar till ett helhetsintryck och ökad förståelse för den andra personen. Det 

som nämns ovan förknippar vi med relationen mellan byråer och deras kunder. Det är 

på så vis viktigt för byråerna, och därmed medarbetarna, att lära känna och förstå sina 

kunder för att kunderna ska vara nöjda och fortsättningsvis trogna till företagen.   

 

Tidigare forskning visar att IT-revolutionen och därmed digitaliseringen har resulterat i 

att kommunikationen sker snabbare, vilket är en fördel (Leek et al., 2003, s. 120). 

Författarna menar att digitaliseringen leder till en effektivisering av arbetet då det är 

möjligt att kommunicera med varandra trots att parterna befinner sig på två skilda håll. 

Däremot anser de att  digitaliseringen främjar andra kommunikationssätt än att träffas 
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personligen. Vidare pekar tidigare forskningen på att kommunikationen blir mer 

psykologisk överlägsen och uppgiftsorienterad då kontakten övergår till att bli mer 

digital. Kontakten blir mindre personlig, spontan och samverkande. Forskningen belyser 

att ett personligt möte inte bara  innebär att viktig information utbyts utan det är också 

ett tillfälle för att skapa ett känslomässigt band. Utifrån det som skrivits ovan så 

uppfattar vi att informationen som utbyts inte blir lika djup på grund av att vidden av 

information har minskat. Det som är en nackdel med detta är att information som kan 

möjliggöra en mer personlig relation till kunden utelämnas då parterna fokuserar på mer 

arbetsorienterad informationsutbyte. 

 

Det som Leek et al. (2003, s. 119) presenterar i deras studie är att användandet av 

mobiltelefoner, e-post, internet, intranät samt ljud- och videokonferenser förväntas öka. 

Traditionella sätt att kommunicera förväntas minska (Leek et al., 2003, s. 121). Det som 

författarna menar med de traditionella kommunikationssätten är att träffas personligen 

men också att kontakta varandra via post, fax och via telefon. 

 

Med hjälp av Leek et al. (2003) beskrivningar av hur kundrelationerna har förändrats 

som en följd av digitaliseringen så kommer vi därmed besitta användbar kunskap inom 

området som hjälper oss att få ökad förståelse för hur redovisningskonsulter kan 

uppleva situationen. Vi fokuserar inte bara på de förändringar som skett såsom Leek et 

al. (2003) utan vårt syfte är att, med bakgrund av detta, fördjupa oss i medarbetarnas 

upplevelser med tanke på att vi tidigare nämnt att de har stor betydelse för resultatet och 

värdet av tjänsten. En viktig aspekt som vi tycker att Leek et al. (2003) inte belyser är 

att nämna frekvensen av kontakt med kunden. De poängterar i sin studie att 

kommunikationen sker på andra sätt än tidigare men de förklarar inte om kontakten sker 

i större eller mindre utsträckning. 

3.4 Individers attityder till förändringar 
Enligt Angelöw (2010, s. 17) så innebär en förändring en övergång från ett tillstånd till 

ett annat. Han berättar att ordet förändring är värderingsfritt och att det istället är den 

pågående förändringen som vi bedömer som antingen positiv eller negativ. Han menar 

att om vi förmodar att förändringen kommer leda till det bättre för oss så är det troligt 

att vår inställning till förändringen kommer att vara mer positiv. Vidare påpekar han att 

om vi istället upplever att förändringen kommer att leda till försämringar så påverkas 

det oss negativt. 

 

Informationen till detta stycke är taget från Angelöw (2010, s. 16). Han skriver att 

orsaken till hur en individ reagerar på förändringar kan bero på väldigt många olika 

faktorer. Det kan bland annat vara en följd av en individs tidigare upplevelser av 

förändringar och förmågan att hantera dessa. Vidare kan den befintliga livssituationen 

samt utrymmet för handlingar också påverka hur en människa reagerar. Faktorerna som 

är beskrivna ovan har att göra med individen själv. Det finns också faktorer på 

organisationsnivå som kan påverka hur en individ reagerar. Hur framtiden ser ut för 

företaget, storleken på förändringarna, kunskapen hos företaget gällande genomförandet 

och insatta hjälpmedel är exempel på sådana faktorer. Slutligen finns det också faktorer 

i vår omgivning som kan påverka. Möjligheterna till att få ett arbete och likaså de 

hjälpresurser som finns i samhället kan påverka en individs attityd. 

 

Svårigheten med en förändring är att de individer som berörs av den upplever och 

reagerar på olika sätt (Angelöw, 2010, s. 18). Han menar att alla individer bildar sig en 
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egen uppfattning av situationen, vilket gör att samma förändring påverkar människor i 

olika stor utsträckning. Författaren skriver att en individ kan uppleva förändringen som 

positiv medan en annan person upplever den som negativ. Det har alltså att gör med hur 

vi tolkar situationen. Han berättar att en vanlig reaktion på en förändring är att den 

upplevs som ett hot. Förklaringen till detta har i grund och botten ofta med ovisshet att 

göra. Författaren anser även att en förändring hotar tryggheten med tanke på att vi inte 

vet hur utfallet kommer att påverka vår framtid, trots att det är möjligt att det kommer 

att leda till förbättringar. Detta kan leda till att individen känner sig hjälplös och stressad 

inför förändringen (Angelöw, 2010, s. 25). Å andra sidan menar han att en förändring 

kan kännas utmanande och leda till ökat engagemang om individen känner att den 

besitter den kompetens som krävs.   

 

Forskaren Oreg (2006) har genomfört en kvantitativ studie för att undersöka motståndet 

mot organisatoriska förändringar. Cheferna försöker undvika motståndet eftersom det 

påverkar organisationen negativt (Oreg, 2006, s. 82). Det är inte bara negativt för att 

medarbetarnas attityd mot den specifika förändringen påverkas utan också för att deras 

generella inställning till organisationen kan försämras. Forskaren menar dock att 

positiva attityder till förändringar ökar chanserna för ett bättre resultat. Precis som 

Angelöw (2010, s. 17) så menar Oreg (2006, s. 73) att de förväntade konsekvenserna av 

förändringen är grunden till om de anställda kommer att acceptera eller försöka motstå 

förändringen. Detta borde ses som allmänt vedertaget med tanke på att beslut som är 

fördelaktiga ur ens egna perspektiv upplevs bättre än beslut som uppfattas som dåliga.  

 

Oreg (2006, s. 76) definierar motståndet mot förändringar som en tredimensionell 

negativ inställning. Denna definition presenteras ursprungligen från en föreliggande 

studie av Piderit (2000, s. 792) där slutsatsen i hans studie är att motståndet mot 

förändringar beror på flerdimensionella attityder, närmare bestämt av tre delar. Enligt 

Oreg (2006, s. 76) är dessa tre komponenter dock inte oberoende av varandra utan de 

påverkar en människas bedömning av ett objekt eller en situation. Den första delen 

handlar om hur en person känner inför en förändring, exempelvis ilska eller oro. Han 

menar att nivå nummer två handlar om hur individen tänker kring förändringen, är det 

till exempel nödvändigt eller fördelaktigt. Slutligen så belyser han att den tredje 

dimensionen är hur individen agerar som följd av förändringen, försöker personen 

övertyga andra om att den är dålig genom att möjligtvis klaga. Forskaren poängterar att 

dessa tre komponenter inte behöver ha lika stor effekt på individen utan nivå nummer 

två kan exempelvis påverka en medarbetare mer än nivå ett.  

 

Utgångspunkten i Oregs (2006) studie är motståndet vilket resulterar i att studien är 

skriven ur ett ensidigt perspektiv. I vår studie utgår vi inte från att alla respondenter är 

emot organisationsförändringar utan vi ser det i enlighet med vår ontologiska aspekt att 

alla individer ser på sociala fenomen ur olika perspektiv. Vi tycker att deras studie 

belyser på ett bra sätt olika omständigheter som påverkar individers attityder till 

förändringar, vilket är anledningen till att deras studie ändå är tillämpbar i vår uppsats. 

Vi har dock valt att komplettera vår uppsats med information från Angelöw (2010) för 

att få ett bredare perspektiv på individers upplevelser av förändringar. Angelöw (2010) 

bidrar inte bara med bra bakgrundsinformation gällande individers syn på förändringar 

utan också med användbar kunskap angående faktorer som kan påverka hur en individ 

reagerar. Detta är därmed en bra vetskap som vi har haft i åtanke medan vi intervjuat 

våra respondenter.     
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Det som Oreg (2006, s. 73) kommer fram till i sin studie är att både personligheten och 

sammanhanget påverkar individens attityder mot organisationsförändringar. Dessa 

attityder associerades sedan med de anställdas trivsel, engagemang och intention för att 

byta arbete. Med bakgrund av att det är individuellt hur individer upplever och reagerar 

på förändringar så kommer vi fortsättningsvis att redogöra för olika omständigheter som 

vanligtvis påverkar attityden till dessa. Genom att beskriva olika omständigheter som 

bedöms vara centrala enligt både Angelöw (2010) och Oreg (2006), så kommer det 

hjälpa oss att få en ökad förståelse för varför respondenterna i vår studie upplever 

digitaliseringens påverkan på deras arbetssituation på ett speciellt sätt. 

3.4.1 Makt och prestige 

En organisationsförändring leder ofta till att vissa roller blir mer inflytelserika till 

skillnad från andra (Oreg, 2006, s. 79). Om en individ inte känner att den vill lämna 

ifrån sig makten så menar forskaren att det är naturligt att personen motsätter sig 

förändringen. Anledningen till att personen i fråga inte vill lämna ifrån sig makten anser 

forskaren kan ha med status och prestige att göra, då vissa positioner kan tänkas vara 

mer önskvärda. Det kan bli svårare att utvecklas och tillträda högre positioner inom 

arbetet om förändringarna leder till att människans kompetens inte längre behövs 

(Angelöw, 2010, s. 19). Författaren berättar att det i sin tur kan leda till ett försämrat 

ansvar och minskat inflytande över arbetsuppgifterna. Till skillnad från att lägre status i 

arbetet kan medföra att individen blir motståndskraftig så betyder istället högre uppsatta 

positioner och nya befogenheter att förändringarna kan välkomnas (Angelöw, 2010, s. 

20). Det är fördelaktigt om förändringarna förväntas bidra till mer tillfredsställande 

arbetsuppgifter, men samtidigt kan det leda till osäkerhet om individens inte är säker på 

att den besitter tillräckligt med kunskap (Angelöw, 2010, s. 19). 

3.4.2 Arbetssäkerhet 

Riskerar individen att förlora sitt arbete så leder det mest troligt till ett motstånd (Oreg, 

2006, s. 79). Vidare nämns det att medarbetare upplever denna risk olika baserat på 

deras positioner och yrken inom arbetet. Angelöw (2010, s. 19) nämner också oron med 

att förlora jobbet, men menar även att den upplevda tryggheten kan försvagas om rutiner 

och arbetsmönster förändras. Han menar att individer kan finna det svårt att lära sig nya 

arbetssätt och rutiner om de anser att de nuvarande redan fungerar. Vidare nämner 

Angelöw (2010, s. 19) att en positiv del med förändringen på detta område är om den 

leder till en ökad trygghet i arbetet som möjliggör utveckling.  

 

Oreg (2006, s. 80) belyser att en ny position eller nya arbetsuppgifter kan leda till att 

den inre belöningen eller tillfredsställelsen minskar. Negativa tankar om 

organisationsförändringen anser forskaren kan uppstå om de nya arbetsuppgifterna 

uppfattas som mindre intressanta, självständiga och mindre utmanande. Vi tänker dock 

att en förutsättning för detta är att individen ska gilla självständiga och utmanade 

arbetsuppgifter, vilket inte nämns i deras artikel.   

3.4.3 Förtroendet för ledningen 

Motståndet mot organisationsförändringar kan delvis bero på om de anställda inte har 

något förtroendet för ledningen (Oreg, 2006, s. 81). Forskaren skriver att om de 

anställda saknar tillit för ledningen och inte upplever att deras ledning gör vad som är 

bäst för både företaget och dess anställda så kan det leda till motstånd. Med andra ord är 

det fördelaktigt att cheferna uppfattas pålitliga för att kunna undvika eventuellt 

motstånd. Även Angelöw (2010, s. 21) poängterar att tillit för ledningen är en 
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grundläggande faktor för att en förändring lättare ska välkomnas eller åtminstone 

accepteras. 

3.4.4 Information och delaktighet 

Hur medarbetarna reagerar kan bero på mängden och kvalitén på information som de får 

ta del av (Oreg, 2006, s. 81). Forskaren menar att syftet med att dela med sig av 

information till de anställda är för att öka deras involvering gällande beslutsfattande. 

Studien pekar på att desto mer utförlig information som ledningen förser de anställda 

desto mindre är sannolikheten för att medarbetarna upplever ett motstånd mot 

förändringar.  
 

I det här stycket har vi utifrån Angelöw (2010, s. 20) beskrivit hur viktigt det kan vara 

med information och delaktighet för att minimera riskerna för förändringsmotstånd. Det 

är viktigt att förklara syftet med förändringen till medarbetarna. Ett vanligt problem är 

att de anställda blir motstridiga på grund av att de saknar information angående 

bakgrunden till förändringen. Detta leder ofta till att åtgärderna upplevs överflödiga och 

att det i sin tur leder till mer problem än vad de gör nytta. Medarbetarna ser alltså  ingen 

poäng med genomförandet av förändringen. Vi uppfattar detta som att ledningen bör 

vara tydlig med att förmedla bakgrundsinformation till de anställda för att eftersträva en 

mer positiv attityd. För att skapa en positiv upplevelse måste medarbetarna få känna att 

de har möjlighet att påverka och vara delaktiga i diskussioner gällande 

förändringsarbetet.  

3.4.5 Social påverkan 

Enligt Oreg (2006, s. 81) finns det en risk att individer motsätter sig en förändring om 

den leder till att individens sociala miljö påverkas. Det som menas med detta är att om 

individerna är nöjda med de människor som finns i deras arbetsmiljö så är det möjligt 

att de kommer att motsätta sig en förändring som påverkar denna sociala konstruktion. 

Angelöw (2010, s. 19) menar att förändringen kan upplevas som negativ om det leder 

till att medarbetarna inte träffar varandra i lika stor utsträckning. Vidare nämns det att 

denna utgång inte är självklar utan att förändringen kan leda till bättre relationer med 

arbetskamraterna och därmed förbättra den sociala miljön. 

3.5 Sammanfattning av litteratur 
Syftet med tabell 1 är att ge läsaren en överblick av litteraturen som vi har använt oss av 

för att tydliggöra vår studies teoretiska referensram. Samtliga källor i kapitlet är dock 

inte inkluderade i tabellen eftersom att vissa endast använts som hjälpmedel för att 

styrka argument i den löpande texten och för att föra studien vidare. Det är därmed de 

mest centrala källorna i förhållande till vårt syfte som är inkluderade i tabellen. Vi har 

beskrivit hur digitaliseringen har påverkat redovisningskonsulters arbetssituation genom 

att fokusera på våra tre områden. Vidare har vi beskrivit olika faktorer och 

omständigheter som vanligtvis påverkar hur individer reagerar på förändringar. Det är 

med bakgrund av detta som vi kommer att uppnå syftet och därmed erhålla ökad 

förståelse för hur redovisningskonsulter upplever deras arbetssituation till följd av 

digitaliseringen.   
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Tabell 1. Sammanfattning av den mest centrala litteraturen som vi har använt i vår 

studie. 

Författare Fokusområde Innehåll Syfte  

Leek et al.  Kundrelationer  Hur IT påverkar 

affärsrelationer 
Beskriva hur kundrelationer 

har förändrats som en följd av 

digitaliseringen 

Carretero & 

Blas 
Platsoberoende Molnbaserade tjänster Bidragande faktor till ökat 

platsoberoendet 

Allvin et al.  Platsoberoende Gränsen mellan arbete och 

fritid 
Beskriva både fördelar och 

nackdelar 

Boswell & 

Olson- 

Buchanan 

Platsoberoende Vilka personer tenderar att 

lättare korsa gränsen mellan 

arbete och fritid 

Fördjupande kunskap om 

individuella egenskaper som 

bidrar till att de arbetar hemma 

Ghasemi et 

al. 
Yrkesroll IT-utvecklingens effekt på 

redovisningssystemen. 
Beskriver hur arbetet har 

förändrats i programmen 

Brännström Yrkesroll Rådgivning växer Beskriver att 

redovisningskonsulter blir mer 

rådgivare 

Angelöw Förändringar Faktorer och omständigheter 

som påverkar individen 
Ökad förståelse för hur 

individer reagerar på 

förändringar 

Oreg Förändringar Motstånd mot 

organisationsförändringar 
Ökad förståelse för motståndet 

mot organisationsförändringar 
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4. Praktisk metod 

 
Det här kapitlet handlar om den praktiska metoden som vi har använt oss av i vår 

studie. Det börjar med vilken datainsamlingsmetod vi kom fram till att använda för att 

sedan visa vårt urval av respondenter. Därefter går vi igenom tillvägagångssättet som 

studien har genomförts via. Slutligen presenterar vi de etiska frågorna, 

sanningskriterierna samt analysmetoden. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Det finns olika sätt att samla in empirisk data på, till exempel via observationer, enkäter 

och intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015, s. 46). Observationer handlar om att forskaren 

vill studera den miljö som studieobjektet ofta befinner sig i för att låta sig influeras och 

få en djupare förståelse för forskningsområdet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 93). Denna 

datainsamlingsmetod går att tillämpa på vår studie med tanke på att vårt syfte är att få 

en ökad förståelse för hur redovisningskonsulter upplever digitaliseringens påverkan på 

deras arbetssituation. Det som hindrar oss från att applicera denna metod är att vi 

upplever det tidskrävande att bilda en uppfattning om de studerade genom 

observationer. På grund av tidsbristen i uppsatsskrivandet hade vi inte möjlighet att 

tillämpa denna metod. Enkäter är uppbyggda på förutbestämda frågor där svaren går att 

mäta (Ahrne & Svensson, 2015, s. 36). Detta avviker från vårt syfte då vi vill ha 

möjligheten att ställa flexiblare frågor och applicera följdfrågor vill tillfälle. Detta liknar 

sig istället vid djupintervjuer (Ahrne & Svensson, 2015, s. 36).  

 

Den kvalitativa forskningsstrategin använder både subjektet och forskaren som redskap, 

både enskilt och tillsammans, i utvecklingen av metoden (Widerberg, 2002, s. 15). I vår 

studie har vi använt oss av dessa redskap i form av djupintervjuer. Denna typ av 

datainsamling är lämplig med hänsyn till vår kunskapssyn eftersom respondenterna får 

utrymme att uttrycka sig som de vill vilket ger tillgång till deras egna upplevelser. En 

typ av intervjuform är semistrukturerade intervjuer vilket innebär att forskaren utgår 

ifrån en mall med frågor, en intervjuguide, men att den är flexibel och går att avvika 

ifrån (Fejes & Thornberg, 2015, s. 151). Detta ger alltså möjlighet till öppnare frågor 

och djupare svar som vi tänker kommer ge oss en ökad förståelse för 

redovisningskonsulterna i enlighet med vårt syfte. Vi eftersträvade inte att genomföra 

fullt strukturerade intervjuer då det finns en risk för att vi skulle gå miste om ytterligare 

information. Å andra sidan är helt ostrukturerade intervjuer inte heller lämpliga på vår 

studie eftersom vi strävade efter att respondenterna skulle samtala om vår studies 

fokusområden.  

 

Vi valde att träffa våra respondenter och därmed genomföra intervjuerna ansikte mot 

ansikte eftersom vi uppfattar det som det bästa sättet för att förstå respondenternas 

upplevelser. Saunders et al. (2003, s. 269) menar att respondenternas kroppsspråk och 

känslor också kan vara av intresse vid en intervju, vilket inte går att utläsa vid 

exempelvis en telefonintervju. En annan nackdel som författarna nämner med 

telefonintervjuer är svårigheten med att skapa en personlig kontakt med respondenten. 

Den personliga kontakten ser författarna som fördelaktig eftersom det är studieobjektens 

åsikter som intervjuaren vill komma åt. Telefonintervjuer är en fördel vid geografiska 

avstånd men risken finns att svaren blir kortfattade (Saunders et al., 2003, s. 269). 
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En svårighet för oss kan vara att ställa svaren från de olika respondenterna bredvid 

varandra eftersom det finns möjlighet att sväva ut i svaren på intervjufrågorna. Vi 

försökte dock hålla oss inom ämnet så gott det gick, vilket kan leda till att vi kan ha 

råkat rikta frågorna i vissa delar av intervjuerna på grund av att vi ville tillbaka till vår 

studies ämne. Detta är dock inget som vi ser som något problem gällande vårt resultat. 

Enligt Alvehus (2013, s. 84) är det oundvikligt att intervjuaren påverkar respondenten.  

 

På grund av att forskaren samlar in material så finns det utrymme för subjektiva åsikter. 

Detta tillsammans med studiens flexibilitet leder till att studien blir svår replikera, alltså 

att genomföra på nytt (Bryman, 2013, s. 179). Vi har haft detta i åtanke under studien 

samt försökt motverka det genom att vi båda närvarade vid samtliga intervjuer. På 

grund av konfidentialitet blir det också svårt att genomföra studien på nytt då ingen 

utomstående vet vilka respondenterna är. I enlighet med vår verklighetssyn, att individer 

är olika och att sociala fenomen är under ständig förändring, anser vi att studien inte 

skulle få samma resultat igen även om den gick att replikera. 

4.2 Val av respondenter 
Vår studie grundar sig i ett strategiskt urval vilket innebär att forskarna tar kontakt med 

respondenter som de tror kan besvara studiens syfte (Alvehus, 2013, s. 67). Eftersom 

vårt syfte är att erhålla ökad förståelse för redovisningskonsulters upplevelser så var vårt 

krav på respondenterna att de givetvis skulle vara just redovisningskonsulter. De utgör 

vår studies målgrupp och besitter därmed kunskap som är användbar för att besvara vår 

problemformulering, vilket är anledningen till att ett strategiskt urval ansågs vara 

passande för vår studie. 

 

Vi har gjort ett urval på tre nivåer. Först valde vi att fokusera på redovisningskonsulter 

och sedan valdes dessa ut genom att vi inriktade oss på de tre största byråerna i den 

mindre staden. Vi valde de största byråerna, sett till antalet anställda, eftersom vi tror att 

de har kommit längst vid implementeringen av digitala arbetssätt och därmed besitter 

mer kunskap inom vårt forskningsområde. Detta kommer att ge oss ett mer rättvisande 

resultat med tanke på vår problemformulering. Att erhålla access till studieobjektet är en 

förutsättning för att intervjuer ska kunna genomföras (Saunders et al., 2003, s. 114). Vi 

fann det inte problematiskt att få tag på två konsulter inom vardera byrå som kunde 

delta i vår studie på grund av att redovisningscheferna inom respektive byrå var 

hjälpsamma. När vi ringde cheferna bestämde de vilken dag och tid intervjuerna skulle 

genomföras på och såg då till att vi hade två redovisningskonsulter att intervjua. Vi 

kontaktade cheferna i god tid vilket också Saunders et al. (2003, s. 118) ser som en 

fördel. Respondenterna har samma yrkestitel och vi har inte valt att kategorisera dem i 

form av ålder eller kön.  

 

Alvehus (2013, s. 66) nämner att det är viktigt att ta hänsyn till vilken metod som 

tillämpas vid valet av urvalsprincip. Han menar att om studiens syfte hade varit att 

generalisera resultatet på en större population, vilket är vanligt inom kvantitativa 

studier, är det fördelaktigt med slumpmässiga urval. Eftersom att vår studie inte syftar 

till att generalisera resultatet är det inte nödvändigt att genomföra ett slumpmässigt 

urval. 

 

Det positiva med valet av en mindre stad är att vi hade lätt att ta kontakt med 

respondenterna. En nackdel med ortens storlek kan tänkas vara att kundrelationerna inte 

har påverkats i lika stor utsträckning av digitaliseringen i jämförelse med större städer 
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på grund av att det är mindre avstånd att färdas. Detta uppfattades dock inte som en 

konsekvens i studien och det tror vi delvis beror på att stadens kommun är stor sett till 

ytan. 

4.3 Tillvägagångssätt  

4.3.1 Förberedelser 

För att vi skulle vara förberedda inför intervjuerna har vi som sagt använt oss av en 

abduktiv metod eftersom vi ville besitta tillräckligt med kunskap inom vårt 

forskningsområde som var användbar vid utformningen av intervjuguiden (se appendix 

2). Vår intervjuguide har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Vi valde dock 

att börja intervjuguiden med några inledande frågor som vi inte kommer att analysera 

vidare, både för att vi skulle få en bakgrundsförståelse för respondenterna samt för att 

de skulle vara bekväma i situationen. De tre områdena som vi är intresserade av att 

undersöka i respondenternas dagliga arbete har tidigare nämnts i problemformuleringen 

och är arbetsuppgifter, platsoberoende och kundrelationer. Det är dessa tre rubriker som 

finns i intervjuguiden. I början av varje delområde ställs öppna frågor vilket ger 

respondenten möjlighet att svara fritt såsom kändes komfortabelt. Enligt Alvehus (2013, 

s. 89) är det bra att inleda intervjuer med öppna frågor för att inte styra respondenten 

direkt från början. För att vi ändå ska kunna koppla svaren till vår referensram finns 

också underfrågor till varje område som kan användas flexibelt. I slutet av vår 

intervjuguide finns det några övergripande frågor som inte är specifikt kopplade till 

något av våra fokusområden, varför de benämns som övriga. Dessa frågor är kopplade 

till individers attityder till förändringar och ska därför hjälpa oss att erhålla ökad 

förståelse för redovisningskonsulternas upplevelser. 

 

Vi diskuterade om frågorna skulle skickas ut i förväg till respondenterna men vi 

bedömde att svaren skulle bli mer ärliga och trovärdiga om de inte fick se frågorna i 

förväg. Det är svårt att säga om intervjuerna hade blivit bättre av det andra alternativet, 

men vi upplever inte att intervjuerna blev sämre på grund av vårt val. 

4.3.2 Genomförandet 

Enligt Saunders et al. (2003, s. 250) är platsen för intervjun av betydelse för datan som 

insamlas. Vi valde att genomföra intervjuerna på respondenternas kontor eftersom vi 

ville att de skulle känna sig bekväma i miljön och därmed ge oss bättre access till 

användbar information (se tabell 2 nedan). Saunders et al. (2003, s. 114) påpekar att det 

kan vara svårt att få access till respondenterna om det är ett känsligt ämne. Det är svårt 

för oss att ta ställning till om intervjupersonerna talade sanning eller inte på grund av att 

vårt forskningsområde kan uppfattas som känsligt då vi studerar konsulternas 

upplevelser. 
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Tabell 2. Sammanställning över vår upplevda access under intervjutillfällena. 

Respondent Samtalslängd Datum Access 

Respondent 

1 

20,48 min 28/4-

2017 

Mycket god, bekväm, öppen 

Respondent 

2 

19,5 min 28/4-

2017 

Mycket god, avslappnad, öppen 

Respondent 

3 

30,42 min 3/5-

2017 

God, trygg, ville grundligt berätta hur de 

arbetar. 

Respondent 

4 

42,33 min 3/5-

2017 

God, engagerad, öppen 

Respondent 

5 

26,58 min 3/5-

2017 

Relativt god, något nervös men ändå öppen  

Respondent 

6 

31,06 min 3/5-

2017 

God, mycket spekulationer då hen inte 

tycker att det har hänt så mycket  

 

 

Vi båda närvarade vid samtliga intervjuer för att vi lättare skulle kunna hjälpas åt att 

ställa följdfrågor och följa upp intressanta spår. Eftersom att vi har presenterat och 

analyserat datat tillsammans så upplevde vi att det skulle vara lättare om båda faktiskt 

deltog på intervjuerna, vilket också minskar risken för våra egna subjektiva åsikter. En 

nackdel med att vi båda närvarade kan tänkas vara att respondenten kände sig 

underlägsen eftersom att det blir en “två mot en situation”. Det som vi anser motverkar 

känslan av underlägsenhet är att den intervjuade innehar mer kunskap och erfarenhet 

inom området i jämförelse med oss. 

 

Under intervjuer bör forskaren ha med inspelningsinstrument för att på så vis komma 

närmare den studerade genom att det finns möjlighet att lyssna på svaren upprepade 

gånger (Fejes & Thornberg, 2015, s. 203). Vi valde att spelade in intervjuerna via 

mobilen efter respondenternas samtyckande. Det negativa är att inspelningarna inte får 

med känslor och uttryck vilket gör att forskaren kan behöva komplettera med andra 

metoder (Fejes & Thornberg, 2015, s. 203) och detta gjorde att vi genom att anteckna 

under intervjuns gång. 

4.3.3 Transkribering 

Efter insamlingen av det empiriska materialet påbörjade vi transkriberingen. 

Transkribering innebär att forskaren försöker skriva ner den inspelade intervjun så 

detaljrikt som möjligt för att den, när den läses upp, ska likna sig vid den grundläggande 

intervjun (Fejes & Thornberg, 2015, s. 197). Vi började med att skriva ner allt det som 

sades under intervjun och vi inkluderade även pauser, för att vi sedan skulle ha detta 

som underlag då vi presenterade sammanfattningen av resultatet i empirikapitlet. 

Kodning handlar om att först undersöka vad data handlar om för att sedan kategorisera 

det (Fejes & Thornberg, 2015, s. 48). Sammanfattningen av den empiriska 

datainsamlingen valde vi att koda i tre kategorier vilka är arbetsuppgifter, 

platsoberoende och kundrelationer. Dessa tre områden nämns först i problematiseringen 

och beskrivs sedan djupare i teorikapitlet. Vi valde att framställa vardera respondents 
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svar för sig i empirin, men med dessa tre kategorier i fokus under vardera, för att vi 

skulle få en djupare förståelse för varje enskild redovisningskonsult.   

 

Vi bedömde att det inte var nödvändigt att transkribera det insamlade materialet 

tillsammans eftersom att vi bara har skrivit ned det som sagts under intervjun. När vi 

skulle sammanfatta de olika respondenternas intervjuer så läste vi båda igenom allt 

material för att vi skulle få en så rättvis sammanfattning som möjligt. Det är viktigt att 

fler granskar det insamlade materialet (Fejes & Thornberg, 2015, s. 203). Vi skickade 

även tillbaka den empiriska sammanställningen till respondenterna så att de fick 

godkänna vår presentation av resultatet.  

4.4 Etik 
I denna studie kommer vi genom intervjuerna komma i kontakt med olika människor 

vilket gör det viktigt att vi förbereder oss på att etiska frågor kommer att aktualiseras. 

Frågor inom etik som vanligen behandlas inom forskningen handlar om relationen 

mellan den studerade och forskaren, plagiat, förfalskning och så vidare (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 28). Den viktigaste av dessa frågor i denna studie anser vi är 

relationen mellan den studerade och forskaren eftersom vår studie syftar till att att förstå 

respondenterna och då kommer vi behöva komma närmare dem. De andra frågorna 

tycker vi tillämpas bättre på en kvantitativ forskning som har sitt fokus på teorin och 

därför valde vi att ha dem i åtanke men inte gå djupare in på dem. Genom att förbereda 

sig på de etiska frågorna som kan uppstå under intervjuerna så kan forskaren på förhand 

göra genomtänkta val samt vara uppmärksam på otillämpliga frågor under intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 80). Det är alltså viktigt att vi tar hänsyn till de etiska 

frågorna som kan komma på tal i denna studie.  

 

De etiska frågorna är inte begränsade till någon del i undersökningen utan följer med 

genom hela studien och vi har främst jobbat mot att respondenterna ska känna sig 

informerade och bekväma i situationen. När vi kontaktade redovisningscheferna så fick 

de en förklaring på vad studien var till för, vem den riktade sig till samt hur den 

kommer att användas. Detta var något som även upprepades för respondenterna innan 

intervjuerna. De fick även förklarat vilka fördelar och nackdelar det skulle kunna vara 

med att delta i undersökningen. För att redovisningskonsulterna skulle känna sig 

bekväma under intervjuerna så valde vi att hålla dem på deras kontor i ett konferens-

/mötesrum där det var lugnt och tyst. Vi valde denna plats för att vi tänkte att de skulle 

bli mer avslappnade och öppna om de kände sig hemma i den miljön vi befann oss i. 

Respondenterna fick bestämma själva om intervjun skulle få spelas in via mobil och 

detta gick alla med på. Vi tydliggjorde även att redovisningskonsulterna skulle 

behandlas konfidentiellt i studien och att de inte behövde svara på de frågor de var 

obekväma med. De fick även möjligheten att avbryta intervjun när de önskade. För att 

de skulle lita på oss valde vi att skicka tillbaka den empiriska sammanfattningen samt 

hela rapporten när den var färdigställd. De fick då välja att antingen acceptera eller 

förkasta den del av studien som var kopplad till det empiriska materialet vi samlat vid 

deras intervju. 

4.5 Trovärdighet  
I den kvantitativa forskningsstrategin används ofta validitet, reliabilitet och 

replikerbarhet som olika kriterier för att uppnå kvalité på studien (Bryman & Bell, 2013, 

s. 78). Kvale (2010, s. 262) menar att det är svårt att direkt överföra dessa 

sanningskriterier på en kvalitativ studie. Lincoln och Guba (1985, s. 219) har därför 
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framställt en motsvarighet som går att tillämpa på den kvalitativa studien. Denna 

motsvarighet bygger på trovärdighet och dess fyra underkategorier.  För att granska 

kvalitén på vår kvalitativa studie så har vi utgått från dessa fyra underkriterier till 

trovärdighet vilka diskuteras nedan. 

4.5.1 Tillförlitlighet 

Vår studie består som sagt av en konstruktionistisk verklighetssyn vilket innebär att de 

empiriska svar vi får in från respondenterna kan variera då de inte ser verkligheten på 

samma sätt (Ahrne & Svensson, 2015, s. 177) och därför måste dessa svar tolkas utifrån 

respondenternas ögon. För att uppfylla kriteriet om tillförlitlighet till studien har vi 

bland annat försökt hitta teorier och vetenskapliga artiklar som styrker vår 

argumentation i de val vi gör. Under intervjuerna har vi deltagit båda två för att på så vis 

försöka få en så rättvis tolkning av svaren som möjligt. Vi valde även att spela in 

intervjuerna för att själva kunna fokusera på det redovisningskonsulterna svarade och 

analysera kroppsspråket. Den empiriska sammanställningen skickades även ut till 

respondenterna för att de skulle få möjligheten att korrigera om vi uppfattat vissa delar 

på fel sätt vilket är en central del för att skapa tillförlitlighet (Lincoln & Guba, 1985, s. 

314). Alla dessa element anser vi ger tillsammans en ökad tillförlitlighet till vår studie. 

4.5.2 Överförbarhet 

En kvalitativ studie fokuserar på förståelsen av en mindre grupp individer (Widerberg, 

2002, s. 15). Detta leder alltså till att forskare får mycket information och en smalare 

inriktning i förståelsen. Den specifika information som vi får i denna studie kommer 

inte gå att generalisera på en större grupp trots att deras dagliga arbete ser liknande ut. 

Det fanns inte heller tid nog för att göra fler intervjuer och alltså få ett bredare resultat 

vilket kunde åstadkommit en ökad generaliserbarhet. Som vi skrivit ovan så antar vi att 

alla respondenter ser på olika fenomen på skilda sätt och därför är det svårt att ta vår 

djupa diskussion med respondenterna och förmoda att det är så det ser ut på alla större 

byråer. Det går sålunda inte att ta slutsatserna från denna studie och tillämpa på ett 

liknande område. 

4.5.3 Pålitlighet 

Lincoln & Guba (1985, s. 318) skriver i sin studie att pålitlighet till studien erhålls 

genom att forskarna eller någon utomstående tar på sig rollen som granskare. I vår 

studie så det varit en blandning av egen granskning och granskning från närstående. 

Eftersom studien är lång så har vi bara lämnat ifrån oss vissa delar av arbetet som en 

närstående fått läsa medan vi hela tiden försökt se på studien på ett objektivt sätt i 

granskningarna. Pålitlighet har vi försökt vinna genom att på ett bra sätt förklara och 

argumentera för de val vi gjort genom hela studien. De svar vi fått in genom 

intervjuerna kan också behövas granskas, vilket är svårt. Det vi kan ha i åtanke är dock 

att redovisningskonsulterna kan vilja framhäva byrån på ett bättre sätt än vad sanningen 

egentligen är vilket ger ett missvisande resultat. Det kan även vara så att respondenterna 

tycker att vissa frågor är personliga och därför väljer ljuga istället för att avslöja. Detta 

har vi försökt att motverka både genom konfidentialitet och genom att förklara att de 

inte behöver svara på alla frågor samt att de får avbryta intervjun när de känner för det. 

4.5.4 Konfirmering eller bekräftelse 

Konfirmering innebär att forskaren förstår att en samhällelig studie inte går att utföra 

helt objektivt och med denna insikt försöker säkerställa att hens egna värderingar och 

teoretiska inriktning inte påverkar resultatet i studien (Lincoln & Guba, 1985, s. 319). 
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Vi har så gott vi kunnat försökt lämna våra egna åsikter och erfarenheter på sidan av 

studien. För att detta ska uppfyllas närvarade vi båda vid intervjuerna samt att den 

empiriska sammanfattningen skickades tillbaka till respondenterna för eventuell 

korrigering. Detta gjorde att risken med att våra egna åsikter och snäva tolkningar inte 

kom in i det empiriska resultatet. 

4.6 Analysmetod 
Efter insamlingen av det empiriska datamaterialet har vi gjort en analys. Den sista 

frågan i intervjuguiden angående förändringen av arbetsmönstret blev överflödig och 

respondenterna gav inga tydliga svar på den frågan vilket gjorde att vi valde att inte 

inkludera den i empirin och analysen. Denna analys bygger på en relation mellan den 

tidigare insamlade teorin och resultatet från intervjuerna. För att behålla den röda tråden 

i upplägget från tidigare avsnitt så har analysen utformats i enlighet med de tre 

fokusområden som genomsyrar studien, alltså arbetsuppgifter, platsoberoende och 

kundrelationer, och under dessa rubriker är samtliga respondenters uppfattningar 

inkluderade. För att kunna analysera respondenternas förväntningar inför förändringen 

samt informationsflödet och delaktighet i besluten så valde vi att göra ett avsnitt innan 

de tre fokusområdena som handlade om just detta. Det fjärde teoriområdet som handlar 

om individers attityder till förändringar inkluderas också i analysen. Detta avsnitt i 

teorin skrevs i huvudsak för att vi skulle få ökad förståelse för hur olika individer ser på 

förändringar och därmed underlätta tolkningen av de svar vi får, men vi har även ställt 

följdfrågor som berör det området. Det är alltså en del av empirin och analysen trots att 

det inte finns under en separat rubrik. Hermeneutiken spelar en stor roll under 

analysdelen då vi här ska tolka det empiriska materialet och koppla det till den teori vi 

samlat in. 
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5. Empiri

 I det följande kapitlet kommer vi att presentera resultaten från våra sex intervjuer. För 

att ge en överskådlig bild av det empiriska materialet kommer vi att redogöra för varje 

respondents svar enskilt utifrån vår studies tre fokusområden. Avslutningsvis kommer vi 

att presentera en sammanfattning av resultatet från varje intervju i en tabell. 

 

5.1 Respondent 1  
Respondenten har alltid varit positiv till digitaliseringen och nämner att det delvis kan 

bero på att hen tillhör den generation som vuxit upp med teknik och därför inte finner 

det problematiskt. Beslut om digitaliseringen fattas ovanifrån eftersom byrån är 

centralstyrd men företaget har haft möten där de informerat om läget, vilket 

medarbetaren anser vara tillräckligt. En fördel som hen nämner med organisationen är 

att det alltid finns någon att vända sig till vid brist på kunskap. 

5.1.1 Arbetsuppgifter 

“Jag tycker att det är mycket bättre att jobba så” utbrister respondenten då vi frågar om 

hens upplevelse av digitaliseringens påverkan på dennes arbetsuppgifter. Respondenten 

menar att arbetsuppgifterna inte har förändrats i grund och botten utan att det är 

tillvägagångssättet som ser annorlunda ut. Det är alltså själva hanteringen av underlag 

och arbetet i programmen som har ändrats. Dock poängterar respondenten att det är 

möjligt att arbetsuppgifterna kommer förändras, att det är något som är bra att vara 

beredd på, men det är i så fall i framtiden. I dagsläget tycker hen att det är smidigare att 

arbeta digitalt för att det är mer praktiskt, vilket uppfattas som mycket bättre. Enligt 

respondenten beror det på automatiseringen, då bokföringen börjar ske mer per 

automatik. När det gäller frågan om programutvecklingen menar respondenten att det är 

en fördelaktig förändring som har resulterat i att det är möjligt för två parter att 

samtidigt arbeta i programmen. Respondenten påpekade att detta leder till att det är 

möjligt att visa kunden hur ett moment ska genomföras i programmet samtidigt som det 

går att prata med kunden via telefon. En annan fördel som respondenten ser med 

programmet  är att konsulten snabbare kan visa vad som är genomfört samt vad som 

återstår att göra. Med hjälp av en bordsscanner är det möjligt att skicka underlag till 

programmen vilket underlättar arbetet vid exempelvis bokslut. Enligt respondenten blir 

det mer effektivt eftersom du inte behöver gå till skrivaren och det förenklar även 

arbetet inför nästa års bokslut då du inte behöver leta åt material som ska finnas i en 

pärm.  

 

Eftersom automatiseringen leder till att arbetet effektiviseras menar medarbetaren att det 

frigör lite tid, men att arbetsuppgifterna ändå inte har förändrats då personen i fråga gör 

i princip samma saker nu som tidigare (se intervjuguide fråga 2.3). Den frigjorda tiden 

leder till att det är möjligt att ta på sig fler arbetsuppgifter, men respondenten menar å 

andra sidan att kundkretsen inte är märkbart större. Hen säger att yrket aldrig kommer 

försvinna eftersom det alltid kommer finnas ett behov av folk som hanterar andras 

bokföring, men arbetsuppgifterna förväntas bli mer kvalificerade trots att det tar lång tid 

innan saker börjar hända. Kunderna kommer fortfarande ha samma sorts frågor eftersom 

grunden är densamma, berättar hen. Respondenten nämnde inte själv någonting om 

rådgivning men var ändå medveten om att det är en växande tjänst. Medarbetaren visste 

inte riktigt i vilken utsträckning som hen utför rådgivning, men nämnde samtidigt att 
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kunderna kontinuerligt behöver hjälp med hur de ska tänka och vad de ska göra i 

programmen som de är alltmer är inne i.  

5.1.2 Platsoberoende 

Respondenten upplever platsoberoendet som väldigt fördelaktigt så länge det hanteras 

på ett bra sätt. Enligt hen är fördelarna att det är möjligt att arbeta hemifrån med hjälp 

av datorn, ibland räcker telefonen, om det är något som verkligen måste utföras 

samtidigt som hen kanske inte har möjlighet att närvara på kontoret. Om barnen är sjuka 

är ett exempel på en sådan situation. Hen ser det då som en bra lösning att kunna vara 

flexibel och att arbetet kan genomföras utanför kontoret, alltså på olika platser. 

Medarbetaren säger dock att i dagsläget är det kanske smidigare att arbeta på kontoret 

eftersom de flesta underlag finns där, men om fler underlag kopplas i programmen och 

sparas ner på intranätet förväntas det bli lättare. I nuläget besöker respondenten de 

kunder som tillämpar program som inte går att komma åt från kontoret. Digitaliseringen 

väntas leda till att resterande kunder inte behöver besökas lika frekvent då dessa 

arbetsupppgifter förväntas kunna genomföras på kontoret. 

 

När vi frågar om platsoberoendet kan få konsekvenser för gränsen mellan fritid och 

arbetstid så nämner medarbetaren att det är viktigt att ha distans till arbetet och sätta 

gränser för vad hen känner är acceptabelt att göra på sin fritid gällande arbetsrelaterade 

saker. Vidare menar personen att det är bra att förklara för kunden när ens arbetstid är 

för att poängtera vilka tider som gäller för arbetet. Medarbetaren ansåg inte att sociala 

relationer till kollegor påverkas av platsoberondet i dagsläget utan att nya relationer 

istället skapas ute på företagen som hen besöker.    

5.1.3 Kundrelationer 

Medarbetaren berättar att den fysiska kontakten med vissa kunder har minskat på grund 

av de inte längre behöver träffas (se intervjuguide 4.3). Anledningen till det har att göra 

med att de kunderna numera tillämpar fakturascanning och fotar kvitton som sedan 

skickas till programmet, vilket har resulterat i att kunden inte behöver komma förbi 

kontoret och lämna underlag kontinuerligt. Medarbetaren tror inte att det påverkar 

kundernas lojalitet om det digitala tillvägagångssättet frigör tid för dem, eftersom 

konsulterna fortfarande är tillgängliga. Å andra sidan menar hen att det finns andra 

kunder som värdesätter den personliga relationen i större utsträckning och som därmed 

kan tänkas påverkas negativt av en minskad kontakt. Det är möjligt att byrån kan tappa 

en sådan kund om deras sociala behov inte uppmärksammas. Respondenten uttryckte att 

det skulle vara dåligt om all fysisk kontakt försvann. Vid exempelvis bokslut är det 

viktigt att träffas för att ordentligt gå igenom det som hänt. 

 

Respondenten menar att kontakten med kunderna alltmer sker via e-post vilket 

respondenten upplever är ett snabbt och enkelt sätt att kontakta varandra om parterna 

befinner sig på två skilda håll. Samtidigt nämner hen att det är viktigt att ibland ringa 

sina kunder eftersom kontakten via e-post är ganska opersonlig. Kunderna som inte 

digitaliserat sig kan i dagsläget inte sitta själva och bläddra i materialet, som förvaras på 

kontoren, utan de är beroende av att kontakta konsulten om det är något som de vill se 

på en extra gång. Om de använder digitala lösningar kan de själva ta fram materialet 

som de söker, vilket skapar ett mervärde för dem samtidigt som det sparar tid för 

konsulten menar respondenten. Medarbetaren anser inte att frekvensen av kontakten har 

minskat utan skillnaden är i så fall att kommunikationen sker på andra sätt. I och med 

att det uppstår frågor angående bokföringsprogrammen medför det ökad kontakt 
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angående det. När vi frågade om vidden och djupet av information har förändrats 

nämnde medarbetaren att hen inte trodde det. Samtidigt sa personen i fråga att det inte 

riktigt är samma sak att kontakta varandra via e-post och telefon i jämförelse med att ses 

på kontoret. 

5.2 Respondent 2 
Respondenten är mycket positivt inställd till den digitaliserade utvecklingen. Hen tycker 

dock att digitaliseringen har tagit lång tid på sig att utvecklas på den byrå som hen 

arbetar på. Respondenten tog examen för över tjugo år sedan och redan då pratades det 

mycket om det papperslösa samhället, men det är inte förrän nu som hen har börjat se 

förändringen. Förväntningarna uppfylls alltså men det tog lite längre tid än förväntat. 

Hen tycker att digitaliseringen har underlättat mycket, bland annat genom att de tidigare 

blanketterna som skulle fyllas i, skrivas på samt skickas in i god tid till Skatteverket nu 

går att fylla i digitalt och de är smidiga att skicka in. Respondenten upplever även att 

den information som de har fått tagit del av är bra då den har varit grundläggande. Både 

syftet och tanken med digitaliseringen har presenterats. Hen anser dock att programmen 

saknar vissa funktioner som hade underlättat arbetet om de funnits med från början och 

menar således att byråns program inte riktigt har hängt med. Samtidigt belyser hen även 

att det är bra att få lära sig en sak i taget. Respondenten har alltså haft höga 

förväntningar på digitaliseringens framväxt men förstår ändå att det kommer att ta sin 

tid att implementera. 

5.2.1 Arbetsuppgifter 

Respondenten upplever att digitaliseringen har påverkat dennes arbetssituation och att 

arbetsuppgifterna därmed har förändrats. Hen har bland annat börjat få in andra typer av 

frågor från kunderna som själva arbetar alltmer digitalt och därmed behöver stöd i och 

med det. Generellt så handlar många funderingar om IT. När vi frågar om 

bokföringsprogrammen har utvecklats så svarar respondenten att programmen numera 

är enklare utformade och att det är lättare att navigera inne i dem. En konsekvens av 

detta är att fler kunder klarar av att hantera sin egen bokföring trots att de kanske inte 

besitter tillräckligt med kunskap om grundbokföringen för att kunna utföra arbetet 

självständigt. Alla kunder kanske inte riktigt förstår sammanhanget och då behöver de 

stöttning av konsulterna gällande det. Det som respondenten menar med det hela är 

alltså att den tid som frigörs i och med att de enklare arbetsuppgifterna automatiseras 

används istället till andra arbetsuppgifter. Detta är anledningen till att hen inte kan se 

någon markant skillnad angående storleken på hens kundstock.   

 

“Det är mycket som kommer gratis, det är verkligen det” uttryckte respondenten. Hen 

menar framförallt att programmen sköter en stor del av jobbet. Ett exempel på det är när 

hen loggar in i programmen så står det redan där vad det finns för obetalda 

leverantörsfakturor och då kan hen snabbt ”matcha” utbetalningarna så de försvinner. 

Respondenten tycker det är bra att arbetsuppgifterna utvecklats eftersom det inte är 

speciellt utmanande att lägga in exempelvis leverantörsfakturor, fastän det ibland kan 

vara skönt. Med andra ord läggs det mindre tid på löpande bokföring. Hen gillar 

utmaningar och tycker det är kul med de mer rådgivande arbetsuppgifterna och ser 

därmed detta som en utvecklingsmöjlighet. 

 

Ett annat exempel på när digitaliseringen har underlättat redovisningskonsultens 

arbetssituation är när det kommer till bokslut som numera är digitala. Respondenten 

menar på att det underlättar på fler sätt än konsulten kanske tror. Istället för att leta en 
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faktura som finns i någon pärm och som sedan måste kopieras upp, krävs det nu bara 

några få “klick” i programmen för att leta åt samma faktura.  

5.2.2 Platsoberoende 

Vid frågan om vilken upplevelse respondenten har av digitaliseringens påverkan på 

platsoberoendet berättar respondenten att hen är väldigt positiv till möjligheten att 

arbeta när och var hen vill. ”Det är ju toppen” utbrister hen vid tal om platsoberoendet. 

Hen anser att platsoberoendet är möjligt eftersom det mesta finns i datorn och i 

programmen som är alltmer molnbaserade. Det är smidigt att både respondenten och 

kunden samtidigt kan jobba i programmen och att de kan se vad respektive part gjort när 

de loggar in. 

 

När vi frågar vad respondenten tycker om gränsen mellan arbete och fritid så tar hen 

upp ett bra exempel på när platsoberoendet är fördelaktigt, nämligen när barnen är 

sjuka. Hen har själv behövt vara hemma mycket med barnen på senare tid på grund av 

sjukdom och menar på att det är skönt att det finns möjlighet att göra bort det mest 

panikartade hemma innan hen kommer tillbaka till kontoret (se intervjuguide 3.4). Vissa 

arbetsuppgifter kanske måste genomföras och det är trots allt inte hen som är sjuk. 

Respondenten ser alltså fler möjligheter än problem med platsoberoendet och säger att 

det gäller att strukturera upp sitt eget arbete. Hen menar att det kan vara skönt att lämna 

datorn på kontoret och inte ta med sig arbetet hem. Det är viktigt att sätta sina egna 

regler kring det och kunderna förväntar sig inte heller att konsulten ständigt ska vara 

uppkopplad, vilket är en fördel.  

5.2.3 Kundrelationer 

Respondenten berättar även att kontakten till kunderna möjligtvis har förändrats. Det 

som hen syftar till är att den fysiska kontakten till vissa kunder har minskat i jämförelse 

med tidigare (se intervjuguide 4.3). Kontakten blir då mer effektiv och sker främst via e-

post, men respondenten menar dock att det såklart är trevligt att ringa eller träffa 

kunderna också. Respondenten tror inte att det är något som påverkar kundernas 

förtroende eller lojalitet, alltså att det inte spelar så stor roll hur informationen utbyts, på 

grund av att flera av kunderna är hen bekant med sedan tidigare. Hen menar att det kan 

finnas en personlig relation ändå på grund av stadens storlek, vilket därmed inte 

nödvändigtvis behöver innebära att kontakten upplevs som sämre om de använder mer 

digital kontakt.  

 

Tidigare behövde kunderna komma in med underlag till kontoret men nu behöver de 

bara fota av kvittot för att det ska komma in i programmen, vilket underlättar för 

kunderna. Kunderna kan ägna mer tid åt sin egen verksamhet och det ses som värdefullt 

ur deras perspektiv. Eftersom det oftast blir småprat kring andra ämnen när kunderna 

kommer till kontoret effektiviserar digitaliseringen även för redovisningskonsulten. När 

vi frågar om vidden och djupet av information har förändrats mellan parterna på grund 

av förändringen så nämner hen att det nog har blivit så, men hen utvecklar inte saken 

vidare. Respondenten upplever att frekvensen av kontakten inte har minskat och tror 

framförallt att det beror på att kunderna inkluderas mer i de nyare programmen. 

Kunderna blir mer nyfikna och vill öka sin medvetenhet om vad det är som händer, 

vilket är positivt.   



32 
 

5.3 Respondent 3 
Respondenten har en positiv inställning till den digitaliserade arbetssituationen. Hen 

berättar att det lät jättespännande första gången hen fick höra om det. Respondenten såg 

dock en risk med att de skulle ligga i framkant med denna utveckling då hen trodde att 

flera medarbetare skulle byta till andra byråer på grund av förändringsmotstånd. Det var 

bara en person som bytte till en annan byrå och därför har det gått bättre än vad hen 

först trodde. Besluten fattas centralt men detta ser inte respondenten som ett problem. 

Hen berättar om ett möte de haft år 2012 för att starta igång digitaliseringen och därefter 

har de arbetat med det kontinuerligt. 

 

”Om man säger att det har hänt mycket på de senaste fem åren så går det ju bara fortare 

och fortare” 

5.3.1 Arbetsuppgifter 

Respondenten berättar att hen ser stor skillnad när det kommer till digitaliseringens 

påverkan på arbetsuppgifterna. Arbetssättet har gått från att konsulten arbetade ensam 

mot sin kund och därmed genomförde alla möjliga uppgifter till att de numera arbetar i 

team om minst 2 personer per kund. Då är det en assistent som initialt gör de enklare 

uppgifterna, men nu har dock de mindre kvalificerade uppgifterna till stor del gått över 

till att bli automatiserade. Enligt respondenten är de förändringarna som har skett att 

leverantörsfakturorna scannas och automatiskt läses in. Filer på utbetalningar och löner 

kan också läsas in. Vidare så finns det idag andra hjälpmedel i programmen när det 

gäller deklarationer och bokslut. “Det är ju väldigt bra för att vi försöker att inte ha 

några pärmar egentligen nuförtiden, inga bokslutsakter, utan vi har dem digitalt” svarar 

respondenten när vi frågar hur bokföringsprogrammen har utvecklats. Hen berättar att 

det finns hur mycket utbildning som helst att få via företaget. De yngre lär sig 

programmen snabbare men saknar erfarenhet och där kompletterar arbetsgruppen 

varandra på ett bra sätt eftersom att utvecklingen har varit väldigt individuell och de är 

bra på olika saker.  

 

De digitaliserade arbetsuppgifterna frigör mer tid vilket leder till att hen har fler kunder. 

När vi frågar vad hens huvudsakliga arbetsuppgift är i dagsläget så berättar 

respondenten att hen inte längre sitter med löpande bokföring i någon större 

utsträckning utan fungerar mer som projektledare och sköter därmed de mer 

kvalificerade arbetsuppgifterna mot kunderna. Detta leder till att hen har en betydligt 

större kundkrets. Hen tycker att det är skönt att slippa sitta och registrera 

leverantörsfakturor eftersom det upplevs intressant att lyfta blicken och utvecklas inom 

arbetet. Respondenten berättar att hen tror att konsulter generellt sätt utför mer 

rådgivande arbetsuppgifter än de tror. Det som hen menar med det är att 

redovisningskonsulter tänker att de frågor som de besvarar förknippas med löpande 

redovisning fastän det kanske inte är det. Respondenten nämner att de ofta fungerar som 

”bollplank” mot kunden när det exempelvis gäller investeringar och utdelningar vilket 

respondenten anser har mer med rådgivning att göra. 

5.3.2 Platsoberoende 

Platsoberoendet är något som respondenten tycker ha vuxit fram i och med 

digitaliseringen och berättar att hen nu kan välja att jobba hemifrån. Detta anser hen har 

att göra med att allt material finns lättillgängligt på nätet samt att alla program också 

ligger där. Det finns möjlighet att dela dokument i deras nya drive på Google. 

Respondenten menar att det är bättre arbetsmiljö på kontoret varför hen inte utför sitt 
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arbete hemifrån. Det blir effektivare att arbeta på kontoret på grund av att det är möjligt 

att koppla två skärmar till sin dator därifrån, vilket möjliggör att ha framme flera 

dokument samtidigt. Samtliga arbetskamrater finns dessutom på kontoret vilket är 

anledningen till att respondenten inte tror att det är speciellt vanligt att de anställda 

arbetar hemifrån. De sociala relationerna påverkas därmed inte bland medarbetarna 

eftersom att de flesta sitter på kontoret och arbetar och de försöker vidare vara duktiga 

på att fika och äta lunch tillsammans.   

 

Cheferna har försökt vara väldigt tydliga med att medarbetarna inte behöver jobba 

hemifrån bara för att möjligheten finns. Att det inte är någon som förväntar sig att e-

post ska besvaras efter arbetsdagens slut. Det är upp till var och en att lägga upp sina 

egna arbetstider. Andra fördelar som respondenten nämner är att platsoberoendet leder 

till att det blir lättare att hjälpas åt mellan kontoren men också att de som har mindre 

barn kan välja att gå hem tidigare för att umgås med dem för att sedan utföra arbetet 

senare på kvällen då barnen sover. Det är en flexibel fördel som vissa klarar av att 

hantera bättre än andra. Respondenten försöker inte arbeta på kvällarna hemma men 

säger att hen kan göra det om hen har varit borta i några dagar (se intervjuguide 3.4).    

5.3.3 Kundrelationer 

Respondenten upplever att förändringarna när det gäller kundrelationerna främst beror 

på kundens inställning till det digitala (se intervjuguide 4.1). Hen berättar att de har en 

digital arbetsplattform där både kunden och kollegorna på uppdraget har tillgång till 

informationen. Detta är ett jättesmidigt arbetssätt och meddelandena till och från 

kunderna skickas där så att alla kan läsa dem. Respondenten tycker att det är en bra 

funktion eftersom en kollega kan ta vid där hen slutade ifall hen till exempel drabbas av 

sjukdom. Kunden kan även höra av sig ifall den har någon fundering eller om de sitter 

fast är det enkelt att gå in i programmen och se vad det är som kunden behöver hjälp 

med. “Vissa kunder tycker att det är helt perfekt. De behöver aldrig komma hit och 

träffa oss medan andra vill ha vissa möten någon gång per år” berättar respondenten vid 

frågan om den fysiska kontakten till kunden har förändrats. 

 

Den mesta kommunikationen till kunderna har som sagt övergått till meddelanden i 

programmen vilket respondenten anser både frigör tid för dem såsom för kunderna. 

Frekvensen av kontakt mellan parterna är även något som hen menar beror mycket på 

kunden. Vissa kan till exempel sköta det mesta själva eller så kan det vara är ett större 

företag som investerar i nya bolag och dessa olika typer av kunder kräver oftast olika 

mängd kontakt med sin rådgivare. Respondenten pratar också om att det kan vara en 

generationsfråga och att de yngre kanske tycker att det går bra utan att träffas så ofta 

medan de äldre gärna har kvar mycket kontakt. Samhället i sig blir mer digitalt men 

respondenten menar också att hen kanske måste åka ut till de kunder som hen upplever 

att kontakten har försämrats med.  

 

När det gäller innehållet i informationsutbytet pratar respondenten om att kunderna får 

mycket information via programmen och dess informationsflöde är inriktat mot kundens 

segment. Respondenten och dess medarbetare lägger även in påminnelser om viktiga 

datum samt de senaste siffrorna i ett analysverktyg som kunderna kan grotta ner sig i 

hur mycket de vill. Tidigare skickades bara balans- och resultatrapporterna men 

kunderna hade en begränsad förståelse för dem, vilket har bidragit till att de numera 

skickar ut ett månadsbrev där de förklarar vad vissa siffror är och vad de beror på. En 

medarbetare till vår respondent hade liknat det tidigare med att en läkare skulle skicka 
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tillbaka röntgenplåtarna till dig, “varsågod!”, och sen får du själv lista ut om det är 

något fel eller inte. Respondenten ser att fler kunder har blivit mer nyfikna i och med att 

förklaringar skickas ut till dem. När vi frågade om hen trodde att kundernas lojalitet för 

byrån har ändrats så svarade respondenten att det centralt har skickats ut en enkät bland 

kunderna för att besvara just sådana frågor men att hen uppskattade att det låg på cirka 

80 procent. Detta berättar respondenten att de jobbar med på grund av risken för att 

relationerna blir mindre personliga vilket kan leda till att vissa kunder överväger att byta 

byrå om de aldrig får träffa sin rådgivare.   

5.4 Respondent 4 
Respondent 4 ser inget problem med den digitala utvecklingen inom branschen men är 

lite skeptisk till hur snabbt den kommer att tillämpas i hens eget arbete. Hen menar att 

det är svårt att föreställa sig hur de arbetsuppgifter hen arbetar med i dagsläget kommer 

att automatiseras fullt ut eftersom arbetet idag kräver viss handpåläggning. 

Respondenten pratar mycket om framtiden och tycker att förändringarna har tagit längre 

tid än vad hen först trott. Hen menar att vi kan komma att se den riktiga påverkan om 

kanske 5-10 år. Eftersom respondenten jobbar på en större byrå fattas besluten kring 

digitaliseringen högt upp i ledet. Enligt respondenten kommer det kontinuerligt 

information om nya programvaror eller liknande som respondenten och hens 

medarbetare måste lära sig eller åtminstone få förståelse för. De kan anse att det blir lite 

väl mycket information ibland då den senaste informationen knappt hinner sjunka in 

innan ledningen går ut med nya direktiv.  

5.4.1 Arbetsuppgifter 

Respondenten nämner i början av intervjun att hens arbete inte har förändrats i någon 

större utsträckning under de senaste tre åren som hen jobbat på byrån, arbetet var 

ganska digitalt redan då. Tidigare jobbade respondenten på en mindre byrå och i 

jämförelse med den så har den nya arbetsplatsen kommit långt. Enligt respondenten tar 

det längre tid för en större byrå att genomföra en förändring till skillnad från en mindre 

byrå eftersom beslutsprocessen är längre, men för att kunna implementera dessa 

förändringar krävs det resurser vilket de större byråerna har mer av. Respondenten 

menar även att de förändringar som väl skett inte har ändrat själva arbetsuppgifterna, 

utan snarare tillvägagångssättet för att utföra dessa. Redovisningen bygger alltså 

fortfarande på samma grund men genomförandet av den har i vissa fall automatiserats. 

Dessa förändringar har gjort arbetsprocessen effektivare vilket respondenten tycker är 

positivt men hen menar att det å andra sidan behövs en kunnig person som flyttar och 

kollar till filerna så att det verkligen blir rätt i slutändan. Detta leder till att hen inte 

upplever att det är speciellt tidsbesparande i slutändan. En annan positiv konsekvens av 

automatiseringen är enligt respondenten att arbetsprocessen blir säkrare och det minskar 

risken för fel vid instansning av siffor. 

 

Respondenten menar att om det digitala arbetssättet i framtiden leder till större 

tidsbesparingar så går det att använda den tiden till att bland annat utveckla 

kundrelationerna. Hen menar dock att tidsvinsterna kanske inte är tydliga på grund av 

att det inte finns nog många stora uppdrag i den mindre staden i jämförelse med i större 

städer. Respondenten menar att en konsekvens av detta är att det inte finns flera stora 

rådgivningsuppdrag på orten generellt sätt (se intervjuguide 2.4). Det är på de större 

företagen som digitaliseringen främst leder till tidsvinningar men det är också i dessa 

företag som det finns pengar att tjäna på rådgivningsuppdrag.  
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Respondenten tror att arbetsuppgifterna kommer att se annorlunda ut i framtiden men är 

ändå inte orolig över att förlora sitt arbete eftersom det fortfarande kommer behövas 

redovisningskonsulter för att se till att den automatiserade processen gör rätt. Alla 

kunder är inte intresserade av att arbeta digitalt och därmed måste även denna kundkrets 

behov upprätthållas. Respondenten menar att det kommer bli viktigare för de anställda 

att vara systemkunniga så att de klarar av att sätta ihop flera olika system och få dem att 

fungera.  

5.4.2 Platsoberoende 

Respondenten berättar att redovisningskonsulter så småningom kommer ha möjlighet att 

kunna arbeta precis var de vill. Med dagens teknik är det därmed möjligt att ha kunder 

på andra orter, marknaden blir större, vilket hen ser som en fördel. Möjligheten att 

arbeta platsoberoende anser respondenten är på gott och ont. Hen menar att 

medarbetaren får möjlighet att planera sin dag såsom den passar, till exempel om hen 

måste på ett ärende mitt på dagen i cirka två timmar så kan hen göra det för att sedan 

jobba in de missade timmarna på kvällen hemma (se intervjuguide 3.2). Förr var det 

väldigt traditionsenligt att när arbetsdagen var slut så utfördes inte arbetet efter det. Den 

gränsen suddas numera ut.  

 

“Stressmässigt så kan det ju kanske bli en hälsorisk om man ser på Sverige och alla 

arbetstagare som sådan” uttrycker respondenten är det negativa med platsoberoendet. 

 

När vi frågar vad hen tycker om de sociala relationerna till medarbetarna nu när 

möjligheten till att arbeta på olika platser börjar infinna sig svarar hen att de säkerligen 

skulle få tillåtelse att arbeta på annan plats hur länge de skulle vilja men att de på något 

vis ändå väljer att komma till kontoret. Detta menar hen kan ha att göra med att 

människan ändå vill befinna sig i sociala miljöer men att detta kan komma att se 

annorlunda ut när nästa generation börjar etablera sig på marknaden. Hen menar att de 

är vana med att kontakten utbyts via sociala medier och liknande vilket kan medföra att 

de inte har samma behov av att komma till kontoret och träffa kollegorna varje dag. 

5.4.3 Kundrelationer 

Eftersom respondenten tycker att det är kul att träffa sina kunder så anser hen inte att de 

fysiska mötena har minskat. “Dels tycker man ju att det är kul och dels vill man ju visa 

kunderna att man bryr sig” berättar respondenten vid frågan om fysisk kontakt. Hen 

brukar ta med kunderna på hockey, event eller luncher. Detta för att respondenten 

känner att dessa möten och tillställningar stärker relationen till kunderna. Hen berättar 

även här om framtiden och tror att när den nya generationen kommer så kan de flesta 

mötena bli nätbaserade, till exempel via Skype. Den generationens kunder kommer 

säkerligen inte finna det som ett problem utan det är den äldre generationen som 

fortfarande befinner sig på marknaden som kan behöva ha kvar de traditionella mötena. 

 

Sättet som respondenten kontaktar sina kunder har inte ändrats i någon större 

utsträckning. Hen berättar att det kanske blir något fler SMS eller e-postmeddelande per 

dag men hen ser det som mest effektivt att få svar via telefon. Enligt respondenten kan 

det ibland vara för tidskrävande att försöka få med allt som hen menar i ett e-

postmeddelande plus att det lätt kan uppstå missuppfattningar vilket ytterligare gör detta 

tillvägagångssätt mer komplicerat. Respondenten menar dock att skriftlig kontakt är ett 

bra komplement till kommunikationen via telefon om det exempelvis är någon fråga 

som är bra att ha ett skriftligt bevis på. Enligt respondenten blir det dock mer ytlig och 
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kortfattad information som utbyts när kommunikationen inte sker muntligt. Frekvensen 

av kundkontakt tycker respondenten är helt beroende på kunden och vad hen är ute efter 

för någon service men anser inte att det har ändrats i någon större utsträckning. 

5.5 Respondent 5 
Respondenten har en positiv attityd till den digitaliserade arbetssituationen men menar 

på att det inte har hunnit hända så mycket än utan att det kommer förändringar hela 

tiden, vilket leder till att det blir intressant att se hur det kommer att utvecklas under de 

närmsta åren. Hen berättar som sagt att digitaliseringens utveckling tar lång tid och att 

det har varit prat om det länge men att det är först nu som det verkligen händer något. 

Respondenten tänker dock att det kanske är bra att det tar sin tid eftersom byrån måste 

få tid att förändra och anpassa sig till de nya förändringarna som sker. Byrån är stor och 

centralstyrd men detta ses inte som ett problem då det finns en på kontoret som är 

involverad i en central projektgrupp och därmed besitter kunskap och information 

angående exempelvis implementering av nya bokföringsprogram och affärssystem. 

5.5.1 Arbetsuppgifter 

När vi frågade vad hens upplevelse är om den digitaliserade påverkan på 

arbetsuppgifterna svarade respondenten att hen tycker att det är under det senaste året 

som hen har börjat känna av att det har hänt saker, men poängterar att de har mycket 

framför sig också. Hen menar att den traditionella bokföringen alltmer automatiseras, 

vilket leder till att det går snabbare att utföra samma arbetsuppgifter. De förenklade 

programmen gör det möjligt för kunderna att börja sköta vissa delar av bokföringen på 

egen hand. De förändrade arbetsuppgifterna frigör tid som kan användas till annat. Hen 

nämner att de troligtvis har fått fler kunder men att den tiden som nu blir över även ska 

gå till de kunder som redan finns och som efterfrågar något mer. Respondenten pratar 

om rådgivning och att förhoppningen är att kunderna ska få mer utav 

redovisningskonsulterna än bara själva bokföringen (se intervjuguide 2.4). Kunderna 

behöver nu mer hjälp med att förstå de nya programmen som de alltmer är inne i.  

 

Respondenten berättar att de inte är där än men att i framtiden så kommer säkert de 

enklare arbetsuppgifterna att försvinna och ersättas med mer kvalificerade sådana. Hen 

ser den digitaliserade arbetssituationen som en utvecklingsmöjlighet och säger ”jag 

triggas av att få göra andra saker istället”. Å andra sidan nämner hen att det i dagsläget 

finns personer som sitter i större utsträckning med sådana arbetsuppgifter som förväntas 

försvinna och som därmed kanske inte tycker att det känns lika roligt. Enligt 

respondenten så förväntar sig kunderna att byråerna ska arbeta mer digitalt och är inte 

heller intresserade av att betala för något som en dator klarar av att utföra snabbare.  

5.5.2 Platsoberoende 

Respondenten tycker att det är jättebra att det finns en möjlighet att arbeta 

platsoberoende men ser samtidigt det negativa med att aldrig vara helt frånkopplad (se 

intervjuguide 3.1). En annan nackdel som hen belyser under vår intervju är möjligheten 

att arbeta vilken tidpunkt som helst på dygnet. Det som hen anser har öppnat dörren för 

platsoberoendet är byråns programsystem som gör det möjligt att komma åt servrarna 

oavsett plats. Redovisningskonsulterna behöver inte släpa med sig pärmarna överallt när 

det alltmer finns underlag i appar och på datorn vilket gör materialet mer lättillgängligt. 

 

Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut i betydande utsträckning. Detta anser 

respondenten och menar att det är på grund av att de inte endast kan arbeta på kontoret. 
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Det som hen menar är den största inverkan på om någon gör det eller inte är individen 

själv. “Det här beror ju på hur man är som person. Olika individer upplever det här på 

olika sätt” berättar respondenten. Det är upp till var och en att sätta sina egna gränser. I 

grund och botten är det tänkt att redovisningskonsulterna på denna byrå ska jobba 

mellan klockan 08-17 för det är under dessa timmar som kontoret har sina öppettider, 

men detta har som sagt övergått till ett eget ansvar när det gäller att få ihop sina timmar. 

Enligt respondenten så sitter de flesta på denna byrå fortfarande på kontoret och jobbar 

så ofta som de har möjlighet, om de inte är ute hos kund, så relationerna mellan 

medarbetarna har inte påverkats enligt respondenten. 

5.5.3 Kundrelationer 

När det kommer till den fysiska kontakten till kunderna berättar respondenten att det 

inte har skett någon större förändring ännu eftersom att de flesta kunderna kommer förbi 

kontoret med sina underlag. Hen nämner att det är en generationsfråga och att 

nästkommande kunder troligtvis inte kommer att besöka kontoren lika frekvent utan 

istället använda sig av de appar och andra lösningar som finns. En viss skillnad kan hen 

ändå se då de kunder som tillämpar dessa digitala lösningar inte behöver komma förbi 

kontoret i lika stor utsträckning. Det är det här som är tanken med digitaliserade 

lösningar, att det ska frigöra tid för både kunden och konsulten. Informationsutbytet 

sker främst via e-post och det finns en större förväntan på att redovisningskonsulterna 

ska vara uppkopplade. Denna typ av informationsutbyte anser hen är mer effektivt. Vid 

frågan om vidden och djupet av information så är det ingenting som respondenten anser 

har påverkats då hen återigen nämner att många kunder fortfarande kommer förbi 

kontoret med sina underlag. 

 

Respondenten förklarar att de nya programmen är lättare och mer användarvänliga och 

därför inkluderas kunderna på ett annat sätt än tidigare då de flesta kan göra vissa delar 

av redovisningen själva samtidigt som byrån ansvarar för helheten. “Jag tror att de får 

mer insyn i och med det” berättar respondenten. Kunderna behöver som sagt hjälp med 

dessa program när de ska försöka förstå dem och där behöver de stöd av 

redovisningskonsulten. Frekvensen av kontakt är alltså ingenting som hen anser har 

påverkats men menar på att det säkerligen kommer att ändras med tiden. Respondenten 

nämner att steget för kunderna att byta byrå kan öka om programmen och funktionerna 

är mer anpassade efter kunden. Detta är något att ha i åtanke då det inte bara är de 

sociala relationerna som är betydelsefulla. 

5.6 Respondent 6 
Enligt respondenten är det en självklarhet att arbetet digitaliseras men hen har förståelse 

för att alla kanske inte har samma syn på situationen. När någon har arbetat på ett visst 

sätt under en längre tid så vill personen i fråga vanligtvis inte ändra på det sättet. Hen 

menar att digitaliseringen leder till att arbetssättet förändras i betydande utsträckning 

och att det tar ett tag att implementera på grund av att både de anställda och kunderna 

måste vara överens och arbeta tillsammans. När vi frågar om respondenten har känt sig 

delaktig och informerad av förändringen som byrån står inför nämner hen att det är en 

föreläsning om just detta om några dagar som hen ska få ta del av, vilket upplevs som 

positivt. Vidare berättar respondenten att det är viktigt att information snabbt kommer ut 

till medarbetarna för att de ska veta hur de ska agera.   
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5.6.1 Arbetsuppgifter  

Respondenten nämner att digitaliseringen har påverkat arbetsuppgifterna och att detta 

har resulterat i att arbetet sker mer per automatik. Det blir vanligare att fakturor skickas 

digitalt och automatiskt scannas in i bokföringsprogrammet, vilket leder till att tiden 

som läggs ned på varje kund minskar i jämförelse med tidigare då konsulten manuellt 

knappade in dessa siffror (se intervjuguide 2.2). Hen nämner att det i dagsläget är lite 

tidigt att säga att det faktiskt har blivit mer effektivt men tanken är åtminstone att det 

ska frigöra tid. Arbetssättet kommer fortsättningsvis att förändras och förfinas.  

 

“Jag tror att digitaliseringen inte går att stoppa, det kommer bara mer och mer”. 

 

Hen menar att det tar lång tid på grund av att de mer erfarna ska ställa om sitt arbetssätt 

och behöver stöd av de yngre då det gäller IT-kunskaper, men samtidigt behöver de 

yngre stöd av de som har arbetat längre då det handlar om erfarenhet kring 

redovisningsfrågor. Kollegorna hjälps åt och kompletterar varandra. Enligt 

respondenten arbetar de idag mer i team vilket innebär att den lite mer erfarna tar hand 

om avancerade frågor medan någon annan sköter den löpande bokföringen som datorn 

inte klarar av. Konsekvensen av detta blir att det inte bara är en person som arbetar på 

ett uppdrag som tidigare var vanligt vilket i sin tur resulterar i att varje person har en 

större kundstock. Tanken är inte att den totala tiden mot varje kund ska öka, det ska bli 

mer effektivt för kunderna i slutändan. Vissa personer arbetar numera mer med 

rådgivning men detta behöver inte nödvändigtvis förknippas med digitaliseringen. 

Respondenten menar vidare att det är de personer som sitter med sådana arbetsuppgifter 

som systemen delvis klarar av som i så fall har tid att ha fler kunder och kan göra andra 

arbetsuppgifter på grund av digitaliseringen. Kunderna betalar hellre för rådgivning 

istället för något som systemen klarar av.  

 

Respondenten nämner att det blir viktigare att vara duktig på IT generellt sätt för att 

arbetet i programmen ska bli mer effektivt. Det är betydelsefullt att byråerna har 

anställda som arbetar med IT och som kan stödja konsulterna när deras kunskap inte 

räcker till oavsett om det handlar om programfrågor eller övriga ärenden. När vi frågar 

respondenten om hen upplever förändringen som en utvecklingsmöjlighet eller som ett 

hot mot yrket så påpekar hen att det alltid kommer att finnas ett behov av folk som 

hanterar andras bokföring. Hen tycker att det är bra att arbetet digitaliseras och försöker 

anamma att de ska arbeta på detta sätt. Det är också för kundernas skull som arbetet 

digitaliseras då det frigör tid för dem. Respondenten menar att det är konsulternas 

ansvar att utbilda och visa fördelarna med ett digitaliserat arbetssätt för kunderna. 

 

“För nya företagare som är uppväxta med datorer så blir det inga konstigheter utan då 

ses det som en självklarhet. Är det inte så effektivt som möjligt så kommer det inte att 

vara bra”. 

5.6.2 Platsoberoende 

På deras byrå är det inte vanligt att kollegorna arbetar hemifrån utan arbetet sköts i 

störst utsträckning på kontoret. Detta svarar respondenten då vi frågar om vad hens 

upplevelse är av digitaliseringens påverkan på platsoberoendet. Respondenten 

vidareutvecklar och säger att deras arbetsmiljö innefattar att de själva kan styra över sin 

arbetstid i relativt stor utsträckning men utgångspunkten är att de ska vara anträffbara på 

sina kontor under dagarna för att kunderna ska kunna komma förbi. En fördel med den 

flexibiliteten är att det är möjligt att arbeta hemifrån om personen i fråga skulle vilja. 
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Detta är särskilt fördelaktigt enligt respondenten om hen skulle vilja vara ledig lite 

längre över helgen men samtidigt hinna arbete sina timmar för veckan, för då är det 

möjligt att arbeta några senare kvällar på kontoret eller hemma istället. När vi frågar 

respondenten vad som möjliggör att hen kan arbeta hemma nämns det att om dokument 

sparas ner digitalt leder det till att konsulten kommer åt materialet hemifrån. Det finns 

även tillgängligt för andra kollegor som kanske inte vanligtvis arbetar med en viss kund 

och detta främjar samarbetet på byrån på grund av att det blir lättare att täcka upp för 

varandra vid exempelvis sjukdom och semestertider.   

 

Respondenten tycker inte att gränsen mellan arbetet och fritiden är något problem utan 

nämner att det är upp till var och en om det blir negativt. Enligt konsulten finns 

telefonen alltid tillgänglig men där kommer hen främst åt e-posten och inte själva 

bokföringen. Det är upp till var och en att lämna datorn på jobbet om personen i fråga 

annars känner att den inte klarar av att lämna arbetet på jobbet. 

5.6.3 Kundrelationer 

Respondenten säger att det är för tidigt för att uttala sig om hur digitaliseringen har 

påverkat kundrelationerna (se intervjuguide 4.1). Det gamla arbetssättet tillämpas 

fortfarande i stor utsträckning på deras kontor, de använder e-post och ringer varandra 

som vanligt. I deras program finns det funktioner som gör det möjligt att kommunicera 

med varandra men detta är något som respondenten inte använder. Respondenten 

nämner att hen inte har fått in den rutinen eftersom det är ett nytt sätt att kommunicera 

på som även förutsätter att kunderna är villiga att bli kontaktade på det viset.     

 

Hen tror att den fysiska kontakten och sociala relationer främst kommer förändras 

mellan kunderna och konsulten som hanterar den löpande bokföringen. Anledningen till 

det har att göra med att kunderna inte kommer behöva komma förbi kontoret och lämna 

in underlag som istället kan scannas. Respondenten säger att byråns förhoppning är att 

kunderna kommer efterfråga andra tjänster istället då tiden som läggs ned på den 

löpande bokföringen minskar. Detta leder till att den fysiska kontakten inte behöver 

minska mellan kunden och den konsulten som ansvarar för de mer kvalificerade 

arbetsuppgifterna. Hen menar också att digitala lösningar kommer minska frekvensen 

av kontakt med kunden på grund av att risken för fel minskar, alltså den dagliga 

kontakten som kan handla om att det saknas underlag eller frågor kring hur en faktura 

ska bokföras. Respondenten menar att det är tidskrävande att reda ut sådana saker och 

att det inte skapar något mervärde för kunderna som ofta inte bryr sig om hur något 

exempelvis ska bokföras. Kvalitén på varje samtal eller sätt att kommunicera kommer 

därmed att förbättras vilket inte påverkar vidden och djupet av information negativt då 

det blir mer fokus på rapportering, att berätta vad siffrorna faktiskt säger. Detta är 

anledningen till att respondenten inte ser en minskad frekvens totalt sett som något 

problematiskt. När kunderna successivt inkluderas mer i programmen så uppkommer 

mer frågor i och med det. 

5.7  Sammanfattning av empirin 
I detta avsnitt så har vi valt att sammanfatta i enstaka ord vad var och en av 

respondenterna berättar inom samtliga fokusområden. Denna tabell är ett hjälpmedel för 

att lätt kunna överblicka vad som har sagts i ovanstående empiridel för att enkelt 

påminnas om respondenternas upplevelse. 
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Tabell 3. I denna tabell visas en sammanställning av centrala begrepp som vardera 

respondent berättat om inom varje fokusområde. 

Respondent  Arbetsuppgifter Platsoberoende  Kundrelationer 

Respondent 1 Positiv, tillvägagångssätt, 

framtiden, praktiskt, 

automatisering, jämsides, 

snabbare, scanning, frigör 

tid, inget hot, ovisshet om 

rådgivning 

Fördelaktigt, dator 

& telefon,  

ex. vabbning, mest 

underlag på 

kontoret, sätta 

gränser, underrätta 

kunden 

Minskad fysisk 

kontakt, 

fakturascanning, 

beroende på kunden, 

snabbt & enkelt, 

spara tid 

Respondent 2 Nya frågor, IT, 

involverade kunder, 

frigör tid, samma 

kundstock, gratis, 

rådgivning, 

utvecklingsmöjlighet 

Väldigt positiv, 

dator & 

programmen, 

smidigt, jämsides, 

ex. vabbning, 

möjlighet, eget 

ansvar 

Beror på kund, 

effektiv, e-post, 

personlig relation, 

tidsbesparing, 

frekvensen har ökat, 

nyfikna kunder 

Respondent 3 Stor skillnad, team, 

positiv, automatisering, 

utvecklingsmöjlighet, 

ovisshet om 

rådgivningens 

utsträckning 

Växer fram, 

lättillgängligt 

material, arbetar på 

kontoret, tydlig 

information, inga 

förväntningar, 

medarbetarna,  

Beror på kunderna, 

digital 

arbetsplattform, 

positiv, 

generationsfråga, 

månadsbrev, frigör 

tid, lojalitet 

Respondent 4 Ingen stor förändring, 

jämförelse stor/liten byrå, 

långa beslutsled, 

systemkunnig, säkrare, 

inga rådgivningsuppdrag, 

framtiden, inget hot 

Större marknad, 

flexibelt, egen 

struktur, stress, 

sociala relationer, 

föredrar kontoret 

Kul att träffas, 

hockey & event, 

generationsfråga, 

telefon, frekvensen 

beror på kund 

Respondent 5 Senaste året, framtiden, 

automatiseras, snabbare, 

kunderna involveras, 

frigör tid, rådgivning, 

utvecklingsmöjlighet 

Jättebra möjlighet, 

ständigt uppkopplad, 

programsystem, 

appar och dator, 

gränsen suddas ut, 

egen struktur, 

kontoret 

Fysisk kontakt, 

ingen större 

förändring, 

generationsfråga, 

frigör tid, mail, 

oförändrad frekvens 

Respondent 6 Per automatik, scanning, 

tidigt i utvecklingen, 

kontinuerlig förändring, 

tar lång tid, team, 

effektivt, rådgivning, IT-

kunnig 

Arbete på kontoret, 

egenstyrd arbetstid 

men anträffbara 

vissa tider på 

kontoret, eget 

ansvar, främjar 

samarbete 

Konsulten inom 

löpande bokföring 

påverkas mest, 

minskad frekvens av 

kontakt, kunden 

inkluderas 
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6. Analys

 I detta kapitel kommer vi att analysera de viktigaste delarna av empirin i förhållande 

till vår teoretiska referensram. Kapitlet är uppdelat utifrån vår studies tre 

fokusområden vilket överensstämmer med strukturen av tidigare presenterad teori och 

empiri. Resultatet från samtliga respondenter analyseras under respektive rubrik. 

Inledningsvis kommer vi framföra vilka förväntningar respondenterna hade inför 

förändringarna samt om de tycker att de har fått ta del av tillräckligt mycket 

information och känt sig delaktiga i besluten som fattats. Avslutningsvis i kapitlet 

kommer vi presentera en sammanfattande jämförelse mellan respondenterna. 

 
 

Alla respondenter hade en positiv attityd till den digitaliserade utvecklingen innan den 

börjat etablera sig. Några förklarar att de tidigt pratat om att digitaliseringen är på väg 

och respondent 2 nämner att det för nästan tjugo år sedan pratades om det papperslösa 

samhället. Förväntningarna har nu äntligen börjat uppfyllas men respondenterna anser 

att det har tagit längre tid än de förutsätt. Respondent 3 förväntade sig att fler på byrån 

skulle vara motståndare till förändringen och säga upp sig vid etableringen av 

digitaliseringen men hen blev positivt överraskad. Samtliga respondenter upplever inte 

att informationsflödet är till något problem. Trots att alla arbetar på större byråer som är 

centralstyrda så upplever de att de får den information som de behöver för att klara av 

att fortsätta arbeta. Detta talar för att förtroendet till ledningen stärks vilket enligt 

Angelöw (2010, s. 21) är en förutsättning för att en förändring lättare ska välkomnas 

eller åtminstone accepteras. Respondent 4 menar dock att det ibland kan komma lite för 

mycket information som de anställda behöver lära sig. Oreg (2006, s. 81) skriver att 

desto mer utförlig information som medarbetarna får från ledningen desto mindre risk är 

det att de blir motståndare till förändringen. Vi skulle kunna tänka oss att de individer 

som anser att de får för mycket information, som är svår att smälta innan det kommer 

nya direktiv, är lite emot utvecklingen. 

 

När det gäller frågan om respondenterna känner sig delaktiga i de beslut som tillämpas 

så är det flera som inte svarar på frågan. Respondent 6 nämner att hen ska på en 

föreläsning om förändringarna och tycker att det är bra och respondent 5 säger att det 

finns en medarbetare på kontoret som är med i en central projektgrupp. Bristen på svar 

kan tänkas bero på att de inte är delaktiga i besluten men inte vill få byrån att framstå 

som dålig. Det kan även bero på personliga skäl, till exempel genom att det kan finnas 

andra som är delaktiga men inte just de själva och då blir det en känslig fråga att prata 

om. Vi upplever att om de varit delaktiga så hade de varit mer öppna om det och utgår 

således från att de flesta respondenter inte är delaktiga i beslutsfattandet. 

6.1 Arbetsuppgifter 
Respondenterna i denna undersökning har liknande upplevelser när det kommer till 

digitaliseringens påverkan på arbetsuppgifterna. I enlighet med FAR:s framtidsstudie 

(Kempe, 2013, s. 26) som berättar om att arbeten kommer att bytas ut där tekniken går 

fortare och människan inte tillför något extra värde, så upplever alla respondenter att 

förändringar sker på deras egna arbetsuppgifter i mer eller mindre utsträckning. Det 

verkar som att byråerna har kommit olika långt då det gäller digitaliseringens utveckling 

av arbetsuppgifterna. Respondent 1 och 4 påpekar att det är tillvägagångssättet som har 

ändrats och inte själva grunden i bokföringen men som vi har förstått det så gäller det 

för samtliga respondenter. Det är numera möjligt att scanna in material till 



42 
 

bokföringsprogrammen (Ghasemi, 2011, s. 114). Vissa respondenter pratar om att 

kunderna oftast skickar in sina fakturor genom att antingen scanna in dem eller genom 

att enbart ta kort på dem via en app i mobilen. Detta ser alla som en fördel då det gör 

arbetet mer effektivt. 

 

Bokföringen sker fortfarande enligt dubbla bokföringens princip men byråernas 

program har automatiserats och vissa byråer har till och med skaffat nya program vilket 

uppskattas bland respondenterna. Att gå från manuell hantering av bokföring till 

datorprogram är någonting som Ghasemi et al. (2011, s. 112-115) skriver om och de 

berättar att detta gör det mer effektivt att arbeta. Detta stämmer alltså överens med de 

redovisningskonsulter som vi pratat med men de nämner även att programmen har blivit 

mer användarvänliga. Flera respondenter nämner kundernas möjlighet att vara inne i de 

nya programmen samtidigt som konsulten. Det blir vanligare att kunderna sköter en del 

av bokföringen själva men att konsulterna finns där som stöd om de behöver hjälp. 

Respondenterna menar att det är lätt att se var kunden fått problem i och med att 

programmen kan öppnas av flera användare. Dessa program ses därmed som en utmärkt 

lösning för både kund och redovisningskonsult. Ghasemi et al. (2011, s. 112-115) 

skriver att de datorprogram som utvecklas innehåller internkontroller och balansåtgärder 

som varnar om allt inte står rätt till. Dessa funktioner är bra för att kunden och 

konsulten ska förstå att något måste åtgärdas. En annan positiv del med digitaliseringen 

som både Ghasemi et al. (2011, s. 112-115) och en av redovisningskonsulterna tar upp 

är att den mänskliga faktorn försvinner då arbetsuppgifter automatiseras vilket minskar 

risken för att fel siffror matas in. 

 

Som vi skrivit ovan så är det inte bara automatiseringen som gör att 

redovisningskonsulternas arbete med löpande bokföring minskar utan det är även så att 

kunderna kan sköta större delar av bokföringen själva i och med de allt mer 

användarvänliga programmen. Enligt respondent 2 är en nackdel med detta att kunderna 

saknar tillräckligt med kunskap om grundbokföring för att kunna utföra dessa uppgifter 

självständigt samt att alla kanske inte förstår helheten och sambanden i den utsträckning 

som krävs. Vi tänker att detta kan medföra en risk att de slutliga resultat- och 

balansrapporterna kommer ut ofullständiga eller felaktiga vilket ger en missvisande bild 

till allmänheten och företagets intressenter. Kunderna behöver alltså få mycket hjälp för 

att de ska få förståelse för det de gör och vad följderna kan bli. För att vidareutveckla 

detta så tänker vi att kunderna så småningom kommer blir mer självständiga och 

därmed överta alltfler delar av den löpande bokföringen. Enligt Oreg (2006, s. 79) kan 

individer bli motstridiga om de upplever att deras makt minskar för att deras kompetens 

inte efterfrågas i samma utsträckning. Detta tänker vi kan påverka respondenternas 

inställning till förändringen även om de själva inte belyser denna aspekt.   

 

I och med att kunderna sköter större delar av bokföringen själva och 

redovisningskonsulterna istället ska agera som rådgivare till dem så tänker vi att detta 

leder till att konkurrensen ökar eftersom de nu inte bara konkurrerar med andra 

redovisningsbyråer utan även med rådgivningsföretag samt kunderna själva. Detta är 

alltså ett hot som kan föreligga mot respondenternas arbeten med det är ingenting som 

de själva nämner. Kanske beror det på att de själva är osäkra på hur framtiden ser ut och 

inte vill spekulera kring det eller beror det på att de inte vill säga att branschen står inför 

utmaningar och utelämna byrån? Det kan såklart även vara så att de inte har tänkt i de 

banorna i och med att de flesta säger att de bara kommit en liten bit på väg och att det är 

mycket som väntar i framtiden. 
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De nya programmen kräver givetvis att redovisningskonsulterna får ny kunskap. 

Ghasemi et al. (2011 s. 115) förklarar hur viktigt det är för medarbetarna att få den 

kunskap som behövs för att kunna använda de digitala programmen. Det som nämns av 

vissa respondenter är att det nu krävs mer kunskap inom IT för att kunna förstå de 

utvecklade programmen och för att kunna analysera om de automatiserade processerna 

gör rätt. Enligt respondent 1 så finns det alltid någon att fråga vid brist på kunskap. 

Respondent 3 framförde att den byrå som hen jobbar på har flera interna utbildningar 

som stöd för medarbetarna ifall de saknar kunskap inom ett visst område. Detta tyckte 

hen var bra och en sådan tillgång tycker vi att alla byråerna ska investera i för att 

minimera risken för att medarbetarna blir motståndskraftiga. 

 

Både de nya tillvägagångssätten och de nya bokföringsprogrammen menar majoriteten 

av respondenterna frigör tid och det finns de som pratar om att det även påverkar 

kunderna positivt då de får ägna mer tid till sin verksamhet. Den frigjorda tiden som 

redovisningskonsulterna vinner används på olika sätt av respondenterna. Vissa förklarar 

att de har förvärvat fler kunder medan andra förklarar att de utför mer kvalificerade 

uppgifter åt den befintliga kundstocken. Tack vare respondent 6 har vi fått en insikt av 

att olikheterna kan bero på hur byråernas arbetsprocess är uppbyggd, alltså om det är en 

person som hanterar både den löpande bokföringen samt de mer kvalificerade 

uppgifterna eller om det finns ett team där uppgifterna är uppdelade. Är det en 

redovisningskonsult som sköter allt så har vi utifrån några respondenter uppfattat det 

som att när den löpande bokföringen automatiseras så frigör det tid för rådgivning till 

samma kunder eller att kundstocken ökar. Mer rådgivning eller fler kunder blir här alltså 

en konsekvens av automatiseringen. Detta är i enlighet med det Brännström (2015) 

skrev, att den frigjorda tiden skulle redovisningskonsulterna använda för att prioritera 

kundnytta. I det andra fallet så förklarar respondent 6 att det bara är personen som utför 

den löpande bokföringen som påverkas och som kan ta på sig fler kunder medan de som 

sköter rådgivningen inte påverkas eftersom den processen inte effektiviseras. Oavsett 

vilket som är fallet för respektive byrå så kan vi utläsa att i enlighet med FAR:s 

framtidsstudie (Kempe, 2013, s. 39) så verkar det som att marknaden är mättad på 

traditionell redovisning och att olika former av rådgivning bedöms vara den tjänst som 

växer inom branschen.  

 

De personer som i enlighet med ovan jobbar i ett team och sköter de kvalificerade 

uppgifterna kan tänkas bidra med mindre insikt till förändringarna inom vårt 

fokusområde Arbetsuppgifter i och med att den processen inte påverkas i lika stor 

omfattning av digitaliseringen som de mindre kvalificerade uppgifterna. Respondent 4 

och 6 sa att arbetsuppgifterna inte har ändrats i så stor utsträckning och vi tror alltså att 

detta kan bero på att de inte arbetar med löpande bokföring i någon stor utsträckning.  

 

Det som talar emot att rådgivningstjänsten ökar är det som respondent 4 pratar om, att 

det inte finns så många stora rådgivningsuppdrag i staden generellt sätt i jämförelse med 

större städer. Trots att detta kan vara sant så tolkar vi det utifrån de andra 

respondenterna att de genomför rådgivning till de kunder, stora som små, som 

efterfrågar tjänsten. Respondent 4 nämner dock att det som talar emot att det inte finns 

större rådgivningsuppdrag i mindre städer är att marknaden blir större då alla börjar 

digitalisera sig. Det ökar chanserna att förvärva kunder på längre avstånd. 

 

De frågor som respondenterna upplever att kunderna ställer alltmer frekvent när det 
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kommer till rådgivning handlar om de nya programmen. Som vi skrev ovan så försöker 

kunderna ta på sig att själva utföra en del av bokföringen och behöver därför hjälp i 

början vid uppstart och sedan längs vägen då frågor uppstår. Någonting som nämns av 

bland annat respondent 3 är att hen tror att flera redovisningskonsulter, inklusive hen 

själv, mest troligt genomför mer rådgivning än de tror på grund av att de inte riktigt har 

förstått definitionen av det. På hens byrå fungerar de ofta som ”bollplank” till kunderna 

vid exempelvis investeringar och utdelningar vilket de nu anser hör mer till rådgivning 

än löpande bokföring som de tidigare har förknippat det till. Denna ovisshet går att 

koppla till större delen av respondenterna i denna studie. 

 

Den respondent som inte nämnde något om rådgivning var respondent 1, men hen var 

medveten om att det är en växande tjänst inom yrket. Hen pratar om att 

arbetsuppgifterna kommer att bli mer kvalificerade men att det kommer att ta lång tid. 

Som vi har förstått det från respektive respondent är att digitaliseringen är något som tar 

väldigt lång tid att implementera och att det är först nu som de börjar märka av den. De 

pratar om framtiden och om hur de föreställer sig att digitaliseringen kommer att kunna 

utvecklas och skapa möjligheter. Samtliga respondenter har förklarat att de är positiva 

till digitaliseringen och det är bara en respondent som berättade om att en medarbetare 

sa upp sig då hen fick veta av den framtida utvecklingen. Denna medarbetare kände ett 

förändringsmotstånd genom att hen inte kände sig trygg i och med risken för att förlora 

sina rutiner.  

 

Bland de respondenter vi pratat med har de flesta nämnt att de ser den digitaliserade 

framväxten som en utvecklingsmöjlighet där de är förväntansfulla inför de nya 

utmaningarna som väntar. Ingen ser det som en risk att förlora sitt arbete som både 

Angelöw (2010, s. 19) och Oreg (2006, s. 79) annars menar kan bidra till 

förändringsmotstånd. Respondent 1, 4 och 6 förklarar att trots att den löpande 

bokföringen automatiseras och tar över del för del av redovisningskonsulternas arbete så 

kommer de alltid att behövas både till att kontrollera så att de automatiserade 

processerna går rätt till samt att de får mer kvalificerade uppgifter att utföra. 

6.2 Platsoberoende 
Digitaliseringens framväxt har inte bara banat väg för effektivare arbetsuppgifter utan 

även för möjligheten att arbeta på valfri plats och tid. I FAR:s framtidsstudie (Kempe, 

2013, s. 34) berättar de att arbetet inte längre är platsbundet utan nu finns det möjlighet 

att utföra arbetet där personen i fråga vill så länge det finns uppkoppling till Internet. 

Respondent 5 säger att det som öppnat upp dörrarna för platsoberoendet är deras 

programsystem som gör det möjligt att komma åt servrarna oavsett plats. Även 

respondent 1, 2 och 3 nämner att det är Internet och programmen i datorn som 

möjliggör för platsoberoendet och en respondent berättar även att programmen blir mer 

molnbaserade. Carreteo och Blas (2014, s. 1225) förklarar molnbaserade tjänster som 

program som kan användas av medarbetarna utan att vara uppkopplade till det interna 

nätverket och de menar att detta är en bidragande faktor till det alltmer platsoberoende 

arbetet. Dessa faktorer är alltså bakgrunden till att redovisningskonsulterna numera kan 

jobba hemifrån och som vi tolkar det så är helhetsupplevelsen bland respondenterna 

positiv till denna utveckling. 

 

Att respondenterna upplever förändringen som positiv gör att vi tänker att de använder 

sig av den nya förändringen i stor utsträckning, men när det gäller respondenternas 

upplevelse av platsoberoendet så nämner hälften att de tycker att det är jättebra att 
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möjligheten finns. De är alltså positivt inställda men utnyttjar det inte? Precis så är det. 

Alla respondenter som vi pratat med har berättat att de föredrar att arbeta på kontoret 

istället för på valfri plats och tid. Det finns vissa förklaringar som några respondenter 

har nämnt till varför de fortfarande arbetar på kontoret och den första är att de på jobbet 

har två skärmar att fördela dokumenten på vilket gör det mer effektivt att arbeta när de 

kan skriva på ena skärmen medan de har uppe dokument på den andra. Den andra 

förklaringen är att utvecklingen inte har kommit så långt ännu och respondent 1 säger 

att det fortfarande finns kvar mycket material som behövs på kontoret. Hen menar dock 

att om fler underlag sparas ner digitalt så kommer det att underlätta utförandet av arbetet 

på valfri plats. Flertalet respondenter nämner att platsoberoendet är en fördel om det är 

något som verkligen måste utföras för då kan de arbeta hemifrån på kvällen. Detta 

tolkar vi i enlighet med Boswell och Olson-Buchanan (2007, s. 592) att dessa 

respondenter känner en hög ambitionsnivå och samhörighet till jobbet för att de väljer 

att arbeta på sin fritid. Vi tror inte att respondenterna hade nämnt att det är något som 

måste genomföras om de inte hade sett arbetet som en del av dem själva. Den tredje 

förklaringen är att de uppskattar att komma hem och få en ledig kväll såsom liknas vid 

det traditionella arbetsmönstret. Allvin et al. (1998, s. 1) diskuterar att platsoberoendet 

kan medföra en krock mellan din familje- och yrkesroll. Detta kan vara en orsak till att 

respondenterna försöker lämna arbetet på kontoret.   

 

Den fjärde förklaringen till att respondenterna vill arbeta på kontoret kan vara att de vill 

arbeta jämsides med sina medarbetare. Enligt Oreg (2006, s. 81) kan individer bli 

motståndskraftiga mot förändringar om de upplever att det kommer att ske förändringar 

på deras sociala relationer. Respondenterna tycker dock i detta fall att förändringen var 

bra men detta kan bero på att de inte påverkats i någon stor utsträckning av den. De 

sitter fortfarande kvar på kontoret och träffar därmed sina medarbetare i samma 

utsträckning som tidigare. Respondent 4 berättar att hen tänker att nästa generation 

kanske inte kommer att vara lika beroende av att träffa medarbetarna på kontoret 

eftersom att de är vana vid att kontakten utbyts via sociala medier. Vi förstår hur hen 

menar men vi tror inte att detta stämmer i full utsträckning eftersom vi utgår från att 

individer upplever saker olika. Vi tror alltså att den nya generationen också kommer 

uppskatta att ha någon att prata med på fikapausen eller lunchen samt att få gå hem en 

viss tid utan att ta med sig arbetet. Samtidigt tror vi i enlighet med respondent 4 att den 

nya generationen kommer uppskatta möjligheten att arbeta hemifrån mer än vad 

arbetarna idag gör på grund av att de själva får bestämma över tid och plats. 

 

Respondenterna är som sagt positiva till platsoberoendet trots att de inte använder 

möjligheten fullt ut. De tycker om idén att få jobba var och när de vill, alltså 

flexibiliteten, och de nämner vissa exempel då denna möjlighet kan vara användbar. Det 

kan till exempel vara när de är hemma med sjukt barn. De är alltså inte själva sjuka men 

måste vara hemma och då är det bra om det finns en möjlighet att göra bort det mest 

panikartade istället för att få ångest av att det läggs på hög på kontoret. Ett annat tillfälle 

kan vara om de behöver springa på ett ärende som tar någon timme för då kan de göra 

det på dagen och sen jobba ikapp den tiden på kvällen. Vi tolkar respondenterna som att 

de inte är beredda att släppa kontoret helt och hållet men tycker att det kan vara smidigt 

att det finns möjlighet att jobba hemifrån om till exempel en av dessa situationer skulle 

dyka upp. Respondent 6 berättar dock att medarbetarna på hens byrå inte kan utnyttja 

möjligheten att befinna sig var som helst under dagarna för då förväntas de vara 

anträffbara på sina kontor ifall kunderna skulle komma förbi. Eftersom kunderna också 

kommer implementera allt mer digitala lösningar så leder det troligen till att de inte 
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behöver besöka kontoren i lika stor utsträckning och det kan öppna upp möjligheten för 

respondent 6 och hens medarbetare att arbeta var de vill. 

 

Respondent 4 uttrycker att möjligheten att arbeta när och var som helst kan bidra till 

stress och ohälsa hos arbetarna. Detta är alltså en av de negativa delarna med 

digitaliseringens påverkan på denna del av arbetet. Boswell och Olson-Buchanan (2007, 

s. 605) förklarar det som att stressnivån kan öka i och med att yrkesrollen tar en för stor 

del av individens liv och att det kan leda till att den anställdes attityd till företaget 

försämras och att motivationen minskar. Respondent 3 berättar att cheferna på hens byrå 

har varit väldigt tydliga med att det är upp till var och en hur de lägger upp sina 

arbetstimmar men att de absolut inte behöver arbeta utanför kontoret bara för att 

möjligheten finns. Denna information tycker vi är jätteviktig och bör inkluderas på alla 

arbetsplatser eftersom människor lätt kan bli osäkra på sig själv och kan tänka att de 

behöver jobba för att hålla måttet vilket i sin tur kan leda till stress. 

 

Medarbetarna måste vara tydliga med de gränser de sätter upp mellan sin fritid och 

arbetet. Respondent 1 menar att det är viktigt att klargöra för vad som är acceptabelt att 

göra på sin fritid gällande arbetsrelaterade saker samt att tydliggöra för kunden vilka 

tider som de finns tillgängliga under arbetsdagarna. Respondent 2 tror dock inte att 

kunderna förväntar sig att de ska vara ständigt uppkopplade. Det är alltså viktigt att 

strukturera upp arbetet för att uppnå en så bra upplevelse av förändringen som möjligt. 

Det har blivit ett mer individuellt ansvar och respondent 6 berättar att platsoberoendet 

blir till det individen gör det till. Det kan bli en negativ upplevelse eller en positiv 

sådan. Som vi förstått det från respektive respondent så upplever alla att denna 

förändring är något positivt. Detta tänker vi kan bero på att den inte påverkar 

respondenterna i större utsträckning. Angelöw (2010, s.18) förklarar att trots att 

individen kanske inte är nöjd med hens situation idag så är det ändå en trygghet 

eftersom hen vet hur det ser ut. Författaren skriver att en förändring kan hota denna 

trygghet vilket kan leda till motstånd. Vi ser inte något förändringsmotstånd hos 

respondenterna men det tänker vi främst beror på att deras arbete inte har förändrats i 

någon större utsträckning. Hade förändringen bidragit till större skillnader i 

respondenternas arbete tror vi dock att vi hade fått in fler negativa tankar kring den.  

6.3 Kundrelationer 
Resultatet av vår studie visar på att byråerna, där våra respondenter arbetar, har kommit 

olika långt då det gäller digitaliseringen. Flertalet av våra respondenter nämner att de 

befinner sig i ett för tidigt skede av digitaliseringen för att de ska kunna berätta hur de 

upplever digitaliseringens påverkan på deras kundrelationer. Samtliga respondenter 

hänvisar på ett eller annat sätt till framtiden, vilket vi uppfattar som att en hel del 

återstår att ske. Åtminstone är det något som konsulterna förväntar sig oavsett vart de 

befinner sig i dagsläget. Detta leder till att de stundvis spekulerar i hur digitaliseringen 

faktiskt har påverkat kundrelationerna och det blir också vaga uttryck som framkommer 

då de nämner att det är möjligt att kundrelationerna har förändrats.   

 

Samtliga respondenter nämner att kommunikationen med kunderna främst sker via e-

post. Antingen skickas meddelanden genom en funktion i systemet eller via 

medarbetarnas ordinära e-postadresser. Det framgår inte tydligt om det är en 

konsekvens av digitaliseringens påverkan eller inte men respondent 6 nämner att hen 

kontaktar sina kunder precis som vanligt, alltså via e-post. Detta överensstämmer hur 

som helst med Leek et al. (2003, s. 119) studie där författarna nämner att kontakt via e-
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post förväntas bli vanligare. Fyra av sex respondenter upplever att det blir mer effektivt 

att kontakta kunderna på det sättet. Vår uppfattning är att respondenterna då har ställt 

kontakt via e-post i relation till att ringa eller fysiskt träffa sina kunder. Grunden till vår 

uppfattning har att göra med att det endast är dessa andra sätt att kontakta varandra som 

de nämner under våra intervjuer. Även Leek et al. (2003, s. 120) nämner att en fördel 

med digital kommunikation är att den sker snabbare. Respondent 4 tycker dock inte att 

det är givet att kontakten sker snabbare via e-post och motsätter sig därmed 

informationen i vår teoretiska referensram till en viss del. Ett exempel på en sådan 

situation är enligt respondenten när det är mycket information som ska framföras för då 

är det tidskrävande att formulera ett sådant e-postmeddelande, vilket också ökar riskerna 

för missförstånd.  

 

Våra respondenter har skilda upplevelser angående digitaliseringens påverkan på den 

fysiska kontakten mellan kunderna och konsulterna, vilket inte är konstigt med tanke på 

att vår utgångspunkt är att individer upplever saker på olika sätt. Alla respondenter 

poängterar att det är viktigt att den fysiska kontakten ändå finns kvar, att de inte är bra 

om den helt försvinner. Leek et al. (2003, s. 120) menar på att det är viktigt att träffas 

ansikte mot ansikte för att socialt utbyte ses som en viktig faktor för att kunderna ska ha 

förtroende och vara lojala mot konsulterna och därmed indirekt byråerna. En respondent 

nämner dock att hen inte tror att det spelar så stor roll hur information utbyts eftersom 

hen är bekant med flertalet av sina kunder sedan tidigare och därför finns det en 

personlig relation mellan parterna ändå. Vi tänker att detta är en unik situation som 

kanske möjliggörs eftersom att kontoret är beläget i en mindre stad. Respondenten 

belyser ändå vikten av att det finns en personlig relation. 

 

Fyra av sex respondenter upplever att den fysiska kontakten har minskat med vissa 

kunder. Dessa fyra individer berättar att de inte längre behöver träffa de kunder som 

tillämpar digitala lösningar i samma utsträckning. Leek et al. (2003, s. 121) diskuterar 

också att de traditionella sätten att kommunicera på, såsom träffas personligen, 

förväntas minska. Samma fyra respondenter nämner att kunderna istället kan scanna 

eller fota sitt material, vilket leder till att de inte kontinuerligt behöver besöka kontoren 

och lämna in underlag. För att återkoppla till förtroendet så tror samma fyra 

respondenter att detta inte är något som påverkar förtroendet negativt eftersom det frigör 

tid för kunderna som kan ägna tiden åt sina egna verksamheter istället. Vår teoretiska 

referensram belyser dock inte denna aspekt. För att utveckla detta så menar vi att trots 

konsulterna träffar vissa kunder mer sällan så behöver det inte nödvändigtvis innebära 

att relationen blir sämre mellan parterna, på grund av att det digitala arbetssättet kan 

skapa ett annat värde som kunden kanske till och med värdesätter ännu mer. Det är 

också därför det blir viktigt att lära känna sina kunder om digitaliseringen drar åt det 

motsatta hållet i jämförelse med vad kunden faktiskt vill. Eftersom att varje kund är 

unik, likt medarbetarna, så kan det också tänkas vara en anledning till att våra 

respondenter inte alltid har tydliga svar då situationen skiljer sig från ett fall till ett 

annat. Med tanke på att alla respondenter ändå belyser vikten av fysisk kontakt så torde 

respondenterna ändå uppleva att det är något som är speciellt värdefullt med det. Detta 

är något som Leek et al. (2003, s. 120) belyser då författarna nämner att ett personligt 

möte inte bara handlar om att utbyta viktig information utan det är också ett tillfälle för 

att skapa ett känslomässigt band som i sin tur är viktigt för att kunna bilda sig ett 

helhetsintryck och ökad förståelse för den andra personen.   

 

Leek et al. (2003, s. 120) skriver i sin studie att digitaliseringen främjar andra 
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kommunikationssätt än att träffas personligen. Respondent 4 upplever inte att de fysiska 

mötena har minskat trots att kunderna alltmer tillämpar digitala arbetssätt. Hen tycker 

att det är kul att träffa sina kunder för att det stärker relationen mellan dem. En 

intressant aspekt mellan det som Leek et al. (2003, s. 120) diskuterar och det som 

respondenten säger är att trots att digitaliseringen försöker minska den fysiska kontakten 

så är det i slutändan upp till konsulten om det blir verklighet. Med detta sagt så menar vi 

inte att de andra respondenterna inte tycker om att träffa sina kunder. Enligt Oreg (2006, 

s. 81) finns det en risk för att individer motsätter sig en förändring om den leder till att 

individens sociala miljö påverkas. Vår upplevelse är inte att respondent 4 är emot 

förändringen men det är tydligt att hen försöker bevara den sociala miljön.   

 

Respondent 6 nämner en annan intressant underliggande faktor som kan påverka hur 

medarbetarna upplever att den fysiska kontakten har förändrats. Som vi tidigare nämnt 

pratar respondenten om att de numera arbetar i team och att detta förmodligen kommer 

leda till att den fysiska kontakten främst kommer påverkas mellan kunden och den 

konsult som arbetar med den löpande bokföringen. Enligt respondenten beror det på att 

det är inom det området som digitala lösningar leder till att kunderna inte behöver 

komma förbi kontoret med material. Vår uppfattning är att samtliga byråer i denna 

studie arbetar mer eller mindre i team vilket därmed kan påverka hur medarbetarna 

upplever situationen. För att tydliggöra vad vi menar med detta så kan en konsults 

upplevelse av den fysiska kontakten vara beroende av vad för sorts arbetsuppgifter den 

personen utför. En person som främst sitter med löpande bokföring kan exempelvis 

uppleva att de träffar kunderna mer sällan än vad en person som utför de mer 

kvalificerade arbetsuppgifterna anser. Vår uppfattning är att flera av respondenterna i 

denna studie främst arbetar med de mer kvalificerade arbetsuppgifterna, vilket kan 

tänkas vara en faktor som påverkar att de slutligen inte upplever någon tydlig skillnad.    

 

Respondenterna upplever att frekvensen av kontakt inte har påverkas märkbart av 

digitaliseringen. Respondent 1 pratar om att kunderna inte kan sitta själva och bläddra 

igenom deras bokföringsmaterial om det förvaras på konsultens kontor utan måste i så 

fall kontakta konsulten om de söker viss information. Digitala lösningar menar hen 

leder till att kunderna själva kan finna sitt material vilket minskar den kontakten till 

konsulten. Det som respondenten istället tycker ökar frekvensen av kontakt är att 

kunderna inkluderas mer i programmen och därmed ansvarar för fler delar av 

bokföringen själva. Respondent 3 och 5 upplever också att frekvensen av kontakt har 

ökat på grund av att kunderna är mer inkluderade i programmen. En fundering som vi 

har är om kunderna fortsättningsvis kommer att behöva samma stöd när det gäller 

programfrågor eller om detta bara är ett tillfälligt stadium för att det är ett så pass nytt 

ämne? Är det verkligen upp till konsulten att stödja kunderna när det kommer till 

programfrågor? Frekvensen av kontakt beror på vilken service kunden vill ha enligt 

respondent 4 och 6.   

 

När vi frågar respondenterna om de upplever att vidden och djupet av information har 

förändrats när det kommer till digitaliseringen, så nämner tre av sex respondenter att 

informationsutbytet blir lite annorlunda om kunderna kommer in på kontoret i 

jämförelse med att skicka e-post. Informationen blir mer kortfattad och ytlig via e-post 

men å andra sidan upplevs det som mer effektivt från konsulternas sida. Att vidden och 

djupet av information minskar är också något som Leek et al. (2003, s. 120) diskuterar i 

sin studie. Vidare så berättar författarna att kommunikationen blir mer 

uppgiftsorienterad då kontakten övergår till att bli mer digital, vilket våra tre 
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ovanstående respondenter verkar hålla med om. Respondent 3 verkar ha missuppfattat 

frågan för hen pratar främst om att kunderna aldrig har fått så mycket information av 

konsulterna som de får nu. Hen menar att kunderna bland annat får mer information via 

programmen vilket hen upplever har ökat kundernas nyfikenhet. Slutligen så nämner två 

respondenter att de upplever att vidden och djupet av information är oförändrad 

eftersom att de inte har kommit så långt då det gäller digitaliseringen.  

 

6.4 Sammanfattattande jämförelse mellan respondenterna  
Vi upplever att det är möjligt att se tendenser på att svaren från respondenterna som 

arbetar på samma byrå överensstämmer i stora drag. Byråerna verkar ha kommit olika 

långt gällande implementeringen av digitaliserade arbetssätt, vilket säkerligen påverkar 

medarbetarnas upplevelser. När det gäller platsoberoendet har samtliga respondenter 

liknande åsikter som pekar på att möjligheten är fördelaktig under förutsättning att det 

hanteras på ett bra sätt. 

 

Respondent 1 och 2 arbetar på samma byrå och de spekulerar i minst utsträckning kring 

svaren på våra frågor. Vår upplevelse är att deras byrå inte har kommit längst när det 

gäller digitaliseringen, men respondenterna har ändå ganska raka svar. De besvarar 

samtliga frågor  väldigt lika då båda exempelvis anser att automatiseringen är 

fördelaktig för att det blir mer effektivt och att förändringen skapar 

utvecklingsmöjligheter. Respondent 2 säger dock något som varken respondent 1 eller 

någon av de andra respondenterna nämner, att hen är bekant med flertalet av dennes 

kunder sedan tidigare och att detta leder till att kundernas förtroende inte påverkats trots 

att den fysiska kontakten minskar.  

 

Respondent 3 och 4 arbetar på den byrå som vi upplever har kommit längst med 

digitaliserade arbetssätt. Enligt respondent 4 har digitaliseringen påverkat hens 

arbetsuppgifter i stor utsträckning medan respondent 3 inte upplever att det har hänt så 

mycket under de tre åren som hen har varit anställd på byrån. En potentiell anledningen 

till att respondenterna har skilda svar kan bero på att de har arbetat olika länge på den 

nuvarande arbetsplatsen. De är båda överens om att det är fördelaktigt att det skapas 

utvecklingsmöjligheter inom byrån samt att arbetet förväntas förändras alltmer då 

nästkommande generations företagare etablerar sig på marknaden.       

 

Respondent 5 och 6 arbetar därmed också på samma byrå och det råder mest 

spekulationer och osäkerhet gällande deras svar, vilket vi uppfattar som att deras byrå 

fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av implementeringen av digitaliseringen. Detta 

är något som dessa respondenter också styrker. Det som skiljer dem från varandra är att 

respondent 6 berättar om att deras arbete i team kan vara en faktor som också påverkar 

hur medarbetarna upplever situationen. Denna intressanta aspekt kan vara en 

underliggande faktor som även påverkar de andra respondenternas svar, då ingen av de 

andra respondenterna berättar om detta trots att de framför att de arbetar i team till en 

viss del. 
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7. Slutsats och diskussion 

 
I detta kapitel kommer vi att presentera slutsatsen som vi återkopplar till vår 

problemformulering samt studiens syfte. Vidare kommer vi att framföra studiens bidrag 

samt våra egna reflektioner angående uppsatsens begränsningar. Avslutningsvis 

kommer vi att ge förslag till vidare forskning. 
 

7.1 Slutsats 
Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur redovisningskonsulter upplever 

digitaliseringens påverkan på deras arbetsuppgifter, platsoberoende och kundrelationer. 

Studien ämnar därmed till att undersöka våra tre fokusområden ur medarbetarnas 

perspektiv. Vidare är vårt syfte att bistå ledningen på byråerna, där våra respondenter 

arbetar, med insikt om hur deras anställda upplever situationen. Vi vill bidra med 

information som kan vara användbar för företagen vid genomförandet av 

organisationsförändringar. 

 

Hur upplever redovisningskonsulter digitaliseringens påverkan på deras 

arbetsuppgifter, platsoberoende och kundrelationer? 

 

Med hjälp av teorier och insamlad empiri från våra sex redovisningskonsulter har vi 

lyckats bilda oss en uppfattning om hur redovisningskonsulter upplever 

digitaliseringens påverkan på deras arbetssituation. I och med att konsulterna har delat 

med sig av sina tankar och erfarenheter inom våra fokusområden så har det gett oss en 

ökad förståelse för deras upplevelse av situationen. Detta har således också bidragit till 

att vår problemformulering har besvarats.  

 

Vår övergripande slutsats är att samtliga respondenter upplever digitaliseringens 

påverkan på deras arbetssituation positivt. Detta kommer vi att återkoppla till och 

utveckla under respektive område nedan där vi har delat upp vår problemformulering i 

tre delar. Ingen av våra respondenter nämner att de själva upplever någon nackdel med 

förändringen som sker även om de ibland kan berätta att det är möjligt att andra gör det. 

Vi har märkt att det finns skillnader mellan de undersökta byråerna gällande hur långt 

de har kommit med implementeringen av digitaliseringen. Det råder en viss osäkerhet 

bland våra respondenter angående upplevelsen av digitaliseringens påverkan och de 

flesta av respondenterna hänvisar genomgående till framtiden. Digitaliseringen har 

börjat påverka byråerna men i dagsläget befinner de sig i ett för tidigt skede för att en 

mer utförlig och korrekt slutsats ska kunna dras om medarbetarnas upplevelser. Vår 

slutsats kan därmed ses som en tillfällig proposition som bör vidareutvecklas i senare 

forskning.   

7.1.1 Hur upplever redovisningskonsulter digitaliseringens påverkan på deras 

arbetsuppgifter? 

Vår slutsats är att samtliga respondenter är positiva vad det gäller digitaliseringens 

påverkan på deras arbetsuppgifter. Denna upplevelse har sin grund i att 

bokföringsprogrammen blir alltmer automatiserade i de delar där 

redovisningskonsulterna inte ger något mervärde och på så vis blir arbetsprocessen 

effektivare. Tanken bakom den effektiviserade processen och de användarvänliga 

programmen är att det ska frigöra tid som kan läggas på uppgifter som ger mer 
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kundnytta. Denna påföljd är dock något som de flesta respondenter inte upplever i 

någon större utsträckning vilket kan bero på att de inte kommit så långt fram i 

utvecklingen ännu så att den mängden tid frigjorts. Trots att byråerna alltså bara kommit 

en bit på vägen så ser majoriteten av respondenterna denna förändring som en 

utvecklingsmöjlighet med mer kvalificerade uppgifter vilket gör dem förväntansfulla 

inför framtiden.  

 

7.1.2 Hur upplever redovisningskonsulter digitaliseringens påverkan på platsoberoende? 

Slutsatsen som går att dra om respondenternas upplevelse av digitaliseringens påverkan 

på platsoberoendet är att de är positiva till möjligheten att kunna arbeta var- och när de 

vill. Denna möjlighet används dock inte i någon stor utsträckning utan bara när det 

verkligen behövs. En sådan situation skulle kunna vara när barnen är sjuka eller när 

respondenten behöver springa på ett ärende mitt på dagen och då jobbar de alltså ikapp 

den missade tiden efter arbetsdagens slut istället. Respondenterna poängterar vikten av 

att skilja på arbetstid och familjetid vilket de tycker har fungerat bra och detta tänker vi 

bidrar till den positiva upplevelsen. 

 
7.1.3 Hur upplever redovisningskonsulter digitaliseringens påverkan på deras 

kundrelationer?  
I dagsläget upplever redovisningskonsulterna att deras kundrelationer varken har blivit 

bättre eller sämre på grund av digitaliseringen. Samtliga respondenter poängterar vikten 

av fysisk kontakt samtidigt som majoriteten av respondenterna anser att den fysiska 

kontakten har minskat med de kunder som tillämpar digitala lösningar. Detta är också 

något som har resulterat i att några av medarbetarna upplever att vidden och djupet av 

information har minskat. Anledningen till att upplevelsen ändå är positiv bland 

medarbetarna, trots att detta inledningsvis kan uppfattas som negativt, beror på att 

kunderna är tillfredsställda med att digitala lösningar frigör tid för dem. När det gäller 

konsulternas upplevelser så verkar de till en viss del vara beroende av vad kunderna 

känner. 

 

7.2 Studiens bidrag  

Tidigare forskning konstaterar främst olika förändringar som har skett på grund av 

digitaliseringen inom redovisningsbranschen. Genom att studera 

redovisningskonsulternas upplevelser av digitaliseringens påverkan på deras 

arbetssituation har vi bidragit med fördjupade insikter som kompletterar och 

vidareutvecklar tidigare studier inom vårt forskningsområde.  

 

Medarbetarna är en viktig tillgång i tjänsteföretag men de har också en betydande roll 

för hur framgångsrik en organisationsförändring blir. Byråerna i vår studie genomgår 

idag organisationsförändringar men de förväntas fortfarande ha en hel del framför sig. 

Ingen av medarbetarna har visat tydlig kritik mot hur byråerna genomför 

organisationsförändringen, vilket är väldigt positivt ur byråernas perspektiv, men 

studien har visat att det finns vissa faktorer som medarbetarna ändå värdesätter vid 

genomförandet. Vi kommer att presentera förslag och rekommendationer till byråerna i 

vår studie som vi hoppas ska hjälpa dem att genomföra så lyckade 

organisationsförändringar som möjligt. Bakgrunden till detta, som vi tidigare har nämnt, 

har att göra med att medarbetare ofta känner ett motstånd inför förändringar vilket 

därmed leder till att organisationsförändringar inte lyckas uppnå de mål eller resultat 

som initialt var tanken.  
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För att undvika medarbetarnas motstånd:  

• Förse medarbetarna med information. Både grundlig sådan såsom syftet men 

även information som ska hjälpa dem att fortsättningsvis föra arbetet framåt.  

• Ha inte bråttom. Det har tagit lång tid att försöka implementera digitaliseringen 

men det upplevs som bra för att alla ska känna att de förstår vad som händer.  

• Låt de anställda få känna sig delaktiga trots att byråerna är centralstyrda. Vi har 

fått bristfälliga svar på denna fråga och har därför valt att tolka tystnaden som att 

delaktigheten är av betydelse men inte existerar i större omfattning. 

• Bistå de anställda med utbildningar. Programmen utvecklas alltmer och de 

anställda påpekar att det blir viktigare att vara duktig på IT. 

• Tydliggör gränsen mellan arbete och fritid. Detta upplevs viktigt ur ett 

hälsoperspektiv då det numera är mer upp till individen att strukturera sitt arbete.  

 

Slutligen är vår sista och kanske viktigaste rekommendation till ledningen att de bör lära 

känna arbetsgrupperna. Detta är viktigt eftersom att det är så pass individuellt hur 

individer upplever förändringar. 

7.3. Egna reflektioner 
Vår initiala tanke var att digitaliseringen och dess påverkan på redovisningsbranschen 

skulle vara ett intressant ämne att studera eftersom vi har läst att det är en bransch som 

genomgår omfattande förändringar. Trots att vi fortsättningsvis anser att det är ett 

intressant ämne så har vi insett vid närmare eftertanke att det kanske är lite för tidigt för 

att studera medarbetarnas upplevelser av digitaliseringens påverkan. Anledningen till 

det beror på att flertalet av respondenterna nämner att de fortfarande befinner sig i 

startskedet då det gäller digitaliseringen. Detta var en risk som vi diskuterade innan vårt 

val av ämne men som vi valde att bortse från då vi fann omfattande litteratur på området 

som var applicerbar på vår studie. Respondenternas spekulationer om hur de tror att 

deras arbetssituation kommer att se ut i framtiden överensstämmer i ganska stor 

utsträckning med vår teoretiska referensram. Detta styrker vår uppfattning om att 

studiens bakgrundsteori är i framkant i jämförelse med hur våra respondenters 

arbetssituation ser ut i dagsläget.  

 

Vi har funderat över om det finns ytterligare områden inom redovisningskonsulternas 

dagliga arbete som kunnat vara av intresse. Arbetsuppgiffter, platsoberoendet och 

kundrelationer anser vi dock vara så pass omfattande att vi inte funnit ett fjärde område 

som kunnat tillföra något i studien. 

 

Vi intervjuade respondenter från tre stora byråer, sett till antalet anställda, med en 

förhoppning om att de skulle arbeta med digitaliseringen i större utsträckning i 

jämförelse med mindre byråer. Detta kan i och för sig vara sant men vår studie visar nu i 

efterhand att byråerna verkar ha kommit olika långt gällande arbetet mot ett mer digitalt 

arbetssätt. Eftersom vi ville fokusera på de individuella likheterna och skillnaderna 

mellan respondenterna så hade det kanske varit bättre om vi hade fokuserat på 

respondenter från en och samma byrå för att därmed minimera risken för eventuella 

skillnader mellan byråerna.   

 

Samtliga respondenter är konfidentiellt behandlade i vår studie vilket vi önskade skulle 

leda till att respondenterna vågade öppna upp sig. Som vi tidigare har nämnt så finns det 

en risk för att våra frågor kan uppfattas som känsliga då vi vill studera medarbetarnas 
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egna upplevelser. Det hade varit intressant att göra en enkätundersökning för att se om 

utfallet av svaren skulle skilja sig vid en sådan datainsamlingsmetod. Det hade också 

varit lättare för oss att med hjälp av en kompletterande studie ta ställning till 

trovärdigheten i våra svar. 

 

Vår studie ämnar inte att belysa kundernas upplevelser men respondenterna i denna 

studie hänvisar väldigt ofta till vad kunderna tycker om situationen. Detta finner vi inte 

särskilt häpnadsväckande eftersom det trots allt är kunden som ska vara tillfredsställd 

och vilja betala för tjänsten som konsulten erbjuder, vilket leder till att det blir svårt att 

helt utesluta kundernas upplevelser.    

 

De metodologiska och teoretiska val som vi har gjort under studiens gång anser vi, trots 

lite ifrågasättande och eftertänksamhet, uppfylla vår studies syfte: att öka förståelsen för 

hur redovisningskonsulter upplever digitaliseringens påverkan på deras arbetsuppgifter, 

platsoberoende och kundrelationer.  

7.4 Förslag till vidare forskning 
Vår studie har gett oss en inblick i hur medarbetarna upplever digitaliseringens 

påverkan på deras arbetssituation. Som vi tidigare nämnt så är det fortfarande lite tidigt 

att utvärdera digitaliseringens effekter. Det vore därmed intressant att vänta några år och 

sedan återupprepa samma studie för att det på ett mer rättvisande sätt ska spegla 

upplevelsen av förändringarna. Eftersom vår studie är genomförd utifrån medarbetarnas 

perspektiv så vore det också intressant att förslagsvis undersöka hur kunderna upplever 

digitaliseringens påverkan. För att en byrå, eller andra övriga företag, ska överleva är en 

förutsättning att de har kunder. Detta leder till att det vore intressant att genomföra en 

studie ur kundernas perspektiv eftersom de är så pass betydelsefulla.  

 

Det vore också spännande att studera de mindre byråerna för att bilda sig en uppfattning 

om hur de ställer sig till digitaliseringen. Att de större byråerna arbetar mer digitalt 

torde inte vara speciellt chockerande, men hur de mindre byråerna arbetar är inte ett lika 

omtalat ämne. Väljer de mindre byråerna att ignorera digitaliseringen för att de vill 

vända sig till den sortens kunder som inte vill anamma digitala lösningar? Kommer de 

byråerna att finnas kvar på marknaden i så fall? Å andra sidan är det kanske lättare för 

en mindre byrå att implementera digitaliseringen på grund av att det är färre anställda 

som ska förändra sitt arbetssätt. En bidragande faktor till detta kan också tänkas vara att 

det numera inte krävs lika mycket resurser för att arbeta digitalt då det blir billigare att 

använda andra leverantörers program i jämförelse med att utveckla egna. 

 

Slutligen finns det utrymme att undersöka hur byråerna tänker angående rekryteringar 

och utbildningar av nyanställda som saknar praktisk erfarenhet. Om de lättaste 

arbetsuppgifterna automatiseras, hur ska då nyanställda direkt klara av att hantera de 

mer kvalificerade arbetsuppgifterna? Kommer utbildningarna vid universiteten att 

förändras och anpassas mer efter hur arbetslivet ser ut eller handlar det mer om interna 

utbildningar? Detta är särskilt intressant ur studenternas perspektiv eftersom byråer är 

arbetsplatser som tilltalar studenter, åtminstone är det vår uppfattning.   
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Appendix 

Appendix 1: Sökord för vetenskapliga artiklar 

 

Sökord Antal 

träffar 

Vetenskaplig 

artikel 

Gränslöshet, arbete, fritid, flexibilitet, tid, rum, hälsa 159 Allvin et al. 

Work- life conflict, technology 13 Boswell & Olson- 

Buchanan  

Cloud computing, platforms, technology, trend, solutions, 

applications. Filtrera - computer science, computer 

communication networks.   

288 Carretero & Blas 

Information technology, accounting systems 10 Ghasemi et al.  

Information technology, business relationships, 

interactions, suppliers, buyers 

12 Leek et al. 

Organizational changes, attitudes, personality, resistance 13 Oreg 

Organizational change, employees attitudes and behaviors, 

resistance, commitment 

16 Shin et al.  

Accounting, changes, big data 105 Warren et al.  

 

Appendix 2: Intervjuguide 
 

1. Bakgrundsfrågor 

1.1 Vilken arbetsbefattning har du?  

1.2 Hur länge har du arbetat med redovisning? På byrån?  
 

2. Arbetsuppgifter 

2.1 Vad är din upplevelse idag av digitaliseringens påverkan på dina 

arbetsuppgifter? Se inte längre tillbaka än de senaste fem åren. 

2.1.1 Vilka förändringar har skett?  

2.1.2 Vad upplever du för för- och nackdelar med dessa förändringar? 

 

Riktade områden för att återkoppla till vår studie (ifall de inte kommer in 

på dem själva) 

 

2.2 Utveckling av bokföringsprogram - effektivitet.  

Följdfråga: har de tillräckligt med kunskap om hur programmen fungerar? 

2.3 Automatisering.   

Positiva punkter: (frigör tid- följdfråga: vad används tiden till?(fler 
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kunder/andra arbetsuppgifter))   

Negativa punkter: hot mot ditt arbete?  

2.4 Huvudsakliga arbetsuppgift idag?- Rådgivning, analys?  

Följdfrågor: har den förbättrats eller försämrats? Ser du förändringen som 

en utvecklingsmöjlighet?      
 

3. Platsoberoende 

3.1 Vad är din upplevelse idag av digitaliseringens påverkan på 

platsoberoendet? Se inte längre tillbaka än de senaste fem åren. 

3.1.1 Vilka förändringar har skett?  

3.1.2 Vad upplever du för för- och nackdelar med dessa förändringar? 

 

Riktade områden för att återkoppla till vår studie (ifall de inte kommer in 

på dem själva) 

3.2  Olika platser och tidpunkter- flexibel  

Följdfråga: vad är det som möjliggör att du kan arbeta 

hemma?(molnbaserade tjänster)  

3.3 Konsekvenser av platsoberoendet: gräns arbete/fritid, mer egen struktur 

på arbetet, stress 

3.4 Arbetar du hemma?- vad är anledningen till det?  

Följdfråga: Påverkar detta din sociala relation med medarbetarna?   
 

4. Kundrelationer 

4.1 Vad är din upplevelse idag av digitaliseringens påverkan på 

kundrelationer? Se inte längre tillbaka än de senaste fem åren. 

4.1.1 Vilka förändringar har skett? 

4.1.2 Vad upplever du för för- och nackdelar med dessa förändringar? 

 

Riktade områden för att återkoppla till vår studie (ifall de inte kommer in 

på dem själva) 

4.2 Sätt att kommunicera - telefon, e-post, osv 

Fördelar: Snabbare, Kontakt på skilda håll? 

4.3 Fysisk kontakt, social relation. 

Konsekvenser: Kännedom om kunder - förtroende -lojala.  

4.4 Frekvensen av kontakt 

4.5 Vad för slags information som utbyts (vidden och djupet av 

information)  
 

5. Övrigt 

5.1 Vad hade du förväntningar på förändringen? Blev det som du hade 

tänkt dig?  

5.2 Har du känt dig delaktig och informerad av förändringarna? 

(underförstått förtroende för ledning) 

5.3 Hur upplever du att ditt arbetsmönster har förändrats?  


