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Abstract 
 
It is not much in our everyday lives that escapes to be influenced by the progress of 

digitization. Much trade is today done over the internet, and our banking errands are being 

made more frequently through smartphones. The trend indicates that consumers of different 

products and services are becoming increasingly digital in their relationship with different 

organizations. But a change in consumer behavior also affects companies that provide the 

different products and services. 

 

This trend has been observed in the accounting profession. Many digital services have 

recently appeared in the Swedish market in form of apps and simplified programs that will 

make it easier for business owners to manage their bookkeeping themselves. This study 

therefore aims to study that phenomenon. The study draws attention to how different actors in 

the profession adapt to the changes by highlighting the strategy and possible change processes 

they proceed to face the potentials and challenges of digitization. The accounting profession 

belongs to a branch of business professionalism, which is a weak form of profession. 

Therefore, research on both machine bureaucracies and professions has been relevant to the 

design of the study's reference framework, where we address the different ways digitization 

influences these types of organizations. 

 

The propose of the study is to highlight in which ways the accounting profession reacts and 

chooses to respond to the challenges of digitization and how the strategies differ depending on 

their attitude towards the development. We have chosen a qualitative method to our study and 

have conducted semi-structured interviews with seven certified accounting consultants at 

various accounting agencies in Västra Götaland, Sweden. The result of our study shows that 

the strategies for managing the digitization differ between agencies and we have been able to 

distinguish three dominant strategies that we describe in our analysis. We have also observed 

 that certain parts of the accounting agencies shift from being professionally structured to 

acquire some characteristics from machine bureaucracies in the change processeses towards 

the digitization. 

 

This study will hereafter be in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
Det är inte mycket i vår vardag som undkommit att påverkas av digitaliseringens framfart. 

Mycket handel sker idag över internet och våra bankärenden görs idag allt mer frekvent 

genom mobiltelefonen. Utvecklingen pekar mot att konsumenter av olika produkter och 

tjänster blir allt mer digitala i sin relation med olika organisationer. När konsumenternas 

beteenden ändras påverkas även företagen som tillhandahåller de olika produkterna och 

tjänsterna.  

 

Denna trend har kunnat uppmärksammas i redovisningsbranschen. Allt fler digitala tjänster 

har på senare tid dykt upp på den svenska marknaden i form av bokföringsappar och 

förenklade program som ska underlätta för företagare att själva sköta sin bokföring. Den här 

studien syftar därför till att studera fenomenet. Studien uppmärksammar hur olika aktörer i 

branschen ställer sig till förändringarna genom att belysa vilken strategi och eventuella 

förändringsprocesser de har gentemot digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 

Redovisningsbranschen tillhör en gren inom affärsprofessionalismen som är en svag form av 

profession. Därför har forskning kring både maskinbyråkratier och professioner varit av 

relevans för utformandet av studiens referensram där vi tar upp olika sätt digitaliseringen 

påverkat dessa typer av organisationer.  

 

Studien syftar till att belysa hur redovisningsbranschen reagerar på och väljer att bemöta 

digitaliseringens utmaningar och hur strategierna skiljer sig åt beroende på hur de ställer sig 

till utvecklingen. Vi har valt en kvalitativ metod till studien och har genomfört 

semistrukturerade intervjuer med sju stycken auktoriserade redovisningskonsulter på olika 

redovisningsbyråer i Västra Götaland. Resultatet av vår studie visar att strategierna för att 

bemöta digitaliseringen skiljer sig åt mellan byråer och vi har kunnat urskilja tre dominerande 

strategier som vi redogör för i vår analys. Vi har i studien även kunnat observera att vissa 

delar hos redovisningsbyråerna skiftar från att vara professionellt strukturerade till att 

anamma egenskaper från maskinbyråkratin vid förändringsprocesser gentemot 

digitaliseringen. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

‘Survival of the fittest’ är ett uttryck som utformades på 1800-talet av vetenskapsmannen 

Charles Darwin. Uttrycket betyder att den som är bäst anpassad till en viss miljö har större 

förutsättningar att överleva. Det innebär dock inte alltid att de största eller starkaste klarar sig 

bäst, utan det gör de vars egenskaper är bäst lämpade för den aktuella miljön 

(Nationalencyklopedin 2017). 

 

Trots att det var 200 år sedan uttrycket myntades inom naturvetenskapen är det idag ett lika 

aktuellt uttryck inom samhällsvetenskapen. Genom att studera förändringar och dess effekter i 

olika branscher skulle det finnas möjlighet att konstatera att ‘Survival of the fittest’ aldrig gått 

ur tiden. Revolutionen på mobiltelefonmarknaden under tidigt 2000-tal skapade till exempel 

ett snabbt skifte från knapptelefoner till smartphones som ställde om miljön där olika aktörer 

inom branschen verkade. Marknaden togs under kort tid nästan helt över av smartphones 

vilket resulterade i att flera tidigare marknadsledande företag gick under när de inte längre var 

anpassade för att klara sig på den nya marknaden (Mobil 2010). Liknande utveckling kan vi 

se inom den tjänstebaserade bankbranschen som också stått inför en stor digitaliserad 

omställning. Denna omställning har tvingat många banker att övergå från att ha fysiska kontor 

till att bli internetbanker för att följa med i utvecklingen på marknaden och i kundernas nya 

preferenser (Curran & Meuter 2007). 

 

Produktionssektor såväl som tjänstesektor genomgår ständigt olika marknadsförändringar. 

Utmaningen för de verksamma organisationerna är enligt forskare att kunna vara 

anpassningsbara inför viktiga marknadsförändringar och att alltid besitta egenskaper som 

passar i en viss marknad (Curran & Meuter 2007). Det skapar dock sällan någon vinning i att 

endast förändras för den sakens skull. Utmaningen ligger i att vara lyhörd för marknaden och 

veta om förändring är rätt beslut i en viss situation eller inte (ibid.). Sådana beslutssituationer 

kan tänkas uppstått hos många organisationer sedan internets genomslag under 1990-talet 

förändrat mycket från manuellt till digitalt (Nationalencyklopedin 2017). Den digitala 

utvecklingens framfart sedan dess är tydlig i vårt vardagsliv såväl som i företagsvärlden och i 

många situationer har det inte enbart förändrat vad vi konsumerar utan även hur vi idag 

konsumerar en produkt eller tjänst (Eriksson & Nilsson 2007).  

 

Mobila och digitala verktyg ger oss idag obegränsad tillgång till information vart vi än 

befinner oss och det förändrar i många fall vårt sätt att agera i olika situationer. 

Informationssökning på bibliotek ersätts idag i många fall med en informationssökning över 

internet och termen att ‘googla’, som numera är ett svenskt ord i svenska akademiens ordlista, 

har blivit den nya generationens sätt att söka information (Svenska Akademien 2015). Med 

hjälp av digitaliseringen har många butiker haft möjligheten att basera sin handel över internet 

och flera av våra vardagliga bankärenden görs enkelt med hjälp av en mobiltelefon. 

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter att knyta kundkontakter över större geografiska 

områden och det har blivit allt viktigare idag att kunna bygga relationer över internet än det 

har varit någonsin tidigare (Bauer, Grether & Leach 2002). Mycket av vår 

informationslagring har gått från att ske i pappersarkiv till att ske över datorprogram. Brev har 

blivit till sms. Fysiska möten har blivit virtuella. Företag kan ha direktkontakt med kunder på 

andra sidan jordklotet idag och ledningsmöten kan ske trots att samtliga ledare är på olika 
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platser i världen. För bara trettio år sedan var dessa saker otänkbart. Tid och rum är idag i en 

digitaliserad omgivning inte ett stort hinder för olika verksamheter. Ökningen av digitala 

medel i vår vardag har helt enkelt förändrat sättet hur vi arbetar, vart vi arbetar och vad vi 

arbetar med (Bhimani & Willcocks 2014).  

 
Att då kunna anpassa sig till viktiga marknadsförändringar har ibland därför visat sig vara en 

nödvändighet för att organisationer inom olika branscher ska överleva. Precis som 

branschförändringar inom banker och butiksverksamheter har även redovisningsbranschen 

genomgått kontinuerliga förändringar över tid och kommer att fortsätta behöva göra det enligt 

ett flertal forskare (Bierstaker, Burnaby & Thibodeau 2001; Gröjer 2002; Keenoy 1958). Det 

som skiljer redovisningsbranschen från bank och butiksverksamheter är dock att den till 

skillnad från dem kategoriseras som en profession (Mintzberg 1983). Redovisningsbranschen 

är en gren inom affärsprofessionalismen som enligt Shah, Anderson och Humphrey (2008) är 

en svag form av profession på grund av att den är svårare att definiera som just profession än 

vad organisationer inom till exempel vård och skola är. Nixon (2016) pekar på att 

redovisningsbranschen kommer att gå en digitaliserad utveckling till mötes som 

maskinbyråkratiska organisationer och menar dessutom att företag och redovisningsbyråer 

idag många gånger går en omväg i sitt sätt att redovisa. Mycket pappershantering finns 

fortfarande kvar i en annars helt digital process som startar med en digital transaktion och 

avslutas i ett digitalt bokföringsprogram. Omvägen Nixon (2016) påpekar är steget mellan 

betalning och redovisning av betalningen som ofta skrivs ut i pappersform för att utgöra ett 

underlag mellan företagarens och redovisningsbyråns samarbete. Nixon (2016) menar därför 

att det finns mycket utvecklingspotential i det här området av redovisningsbranschen och att 

förändring här är nödvändig. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Stiftelsen för strategisk forskning publicerade 2014 en rapport över yrken som med stor 

sannolikhet kommer försvinna inom 20 år. Rapporten konstaterar en prognos som visar att det 

är hela 89 % risk att yrket redovisningskonsult helt kommer att automatiseras och ersättas av 

datorer om 20 år. I yrkesbeteckningen ‘företagsekonomer, marknadsförare och 

personaltjänstemän’ beräknas 46 % av jobben kunna datoriseras, vilket motsvarar ungefär    

50 000 jobb (Stiftelsen för strategisk forskning 2014). 

 

Whittington, McNulty och Whipp (1994) har i sina studier uppmärksammat att ett flertal 

professionella yrken såsom ekonomer och redovisare har ökat sin användning av konsulter på 

en intern och extern nivå med syftet att växa och skapa större kontroll och kompetens i 

organisationen. Trots att det vid sidan av detta finns en växande omfattning på 

marknadsdrivna förändringar mot det digitala har processerna för många tjänster inte blivit 

utvärderade i större utsträckning, och i synnerhet gäller detta professionella tjänster. Det finns 

därför en rådande osäkerhetsfaktor i om växande personalstyrkor kommer att klara digitala 

förändringar som kan komma att automatisera olika arbetsuppgifter (ibid.). Brunetto (2014) 

menar dessutom att förändring inom dessa typer av organisationer numera är en regel snarare 

än ett undantag och att de förr eller senare kommer att ske. Han antyder även att anställda 

idag i större utsträckning är mer exponerade för förändringar i sitt arbete än förr, vilket gör att 

det även skapas förväntningar om att olika förändringar kan ske. 

 

Hur påverkar då digitaliseringens framfart aktörer på redovisningsbranschen? Mycket av 

tidigare forskning inom området kring marknadsförändringars påverkan på dessa 
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organisationer tenderar att lägga större vikt vid hur nya policys och regler kommer att påverka 

arbetet, snarare än att studera hur processer och berörda aktörer påverkas (Brunetto 2014). De 

studier av professionella tjänster som gjorts inom det senare nämnda området är dessutom ofta 

begränsade till enskilda organisationer eller industrier (Whittington, McNulty & Whipp 

1994). Detta innebär att det finns ett nuvarande kunskapsgap om vad marknadsdrivna 

förändringar har för inverkan på professionella organisationer, såsom redovisningsbyråer som 

denna studie behandlar.  

 

Whittington, McNulty och Whipp (1994) menar vidare att det finns en tilltagande mängd 

material om marknadsdrivna förändringar med ett resultat av dessa studier som till stor del 

visar på motvilja till förändring hos olika professioner (ibid.). Till skillnad från vad dessa 

forskare säger om att förändringar skapar motstånd i professioner (Whittington, McNulty och 

Whipp 1994) visar en rapport som är skapad på branschorganisationen FAR:s initiativ på 

motsatsen (Tidningen Konsulten 2013). Den visar på att redovisningskonsulter som 

yrkesgrupp är mer engagerade i branschens framåtskridande förändringar än vad människor i 

andra yrkesgrupper är, vilket då även berör den digitala utvecklingen. Redovisningsbranschen 

är som tidigare nämnt en svag profession vilket gör att det finns en chans att den inte reagerar 

på samma sätt vid marknadsdrivna förändringar som andra starkare professioner. Reagerar då 

branschen med ett motstånd som andra professioner eller är den på väg att revolutioneras av 

digitaliseringen som maskinbyråkratiska organisationer som banker och butiksverksamheter 

gjort?  

 

Mycket forskning kring hur digitaliseringen påverkat redovisningsbranschen tyder dock på att 

den digitala framfarten i branschen är här för att stanna och att förändring gentemot den är en 

nödvändighet (Bierstaker, Burnaby & Thibodeau 2001; Brunetto 2014; Gröjer 2002; Keenoy 

1958; Nixon 2016). Denna typ av forskning baseras ofta på att branschens aktörer liknas vid 

maskinbyråkratiska organisationer i andra branschen och att forskarna utifrån det skapat sig 

en egen uppfattning av att utvecklingen inom redovisningsbranschen kommer att följa 

liknande banor (ibid.). Detta strider samtidigt mot forskning och teorier kring 

organisationsstrukturer som konstaterar att redovisningsbranschen kategoriseras som 

profession och som därför bör ha ett sätt att förändras som liknar andra professioners 

(Mintzberg 1983; Shah, Anderson & Humphrey 2008). Vi observerar därför att det finns en 

avsaknad av djupare kunskap kring hur svagare professionella organisationer, såsom aktörer 

inom redovisningsbranschen, reagerar på signaler om att omvärldsförändringar kommer att 

ske i den aktuella branschen samt att deras yrkesroller kan komma att påverkas av 

förändringen. Detta kunskapsgap väcker intresse att studera hur företag ställer sig till dessa 

signaler och vad som avgör valet om att genomgå en förändring eller inte genom att 

uppmärksamma vilka typer av strategier som byggs upp i företagen för att möta denna typ av 

utmaning. 

 

Problemdiskussionen leder oss till frågeställningen om hur redovisningsbranschen som svag 

profession fungerar vid förändringsarbete, och vilka faktorer som påverkar eventuella 

förändringsprocessers utformning. Reagerar redovisningsbyråer likt maskinbyråkratier vid 

förändring som vissa forskare påstår kommer att ske, eller är processen lika komplex som hos 

andra professionella organisationer?  
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1.3 Forskningsfrågor 
 

Utifrån problemformuleringen har följande forskningsfrågor tagits fram: 

 

 Vilka strategier har olika redovisningsbyråer för att överleva i en digitaliserad 

bransch? 

 

 Vilka faktorer påverkar valet av strategi? 

 

 Hur är olika redovisningsbyråers förändringsprocesser gentemot digitaliseringen 

strukturerade?  

 

1.4 Syfte  
 

Syftet med den här studien är att fokusera på den rådande digitaliseringen inom 

redovisningsbranschen som svag profession och studera hur olika sju undersökta aktörer 

reagerar på dess signaler om förändring. Genom att uppmärksamma hur olika organisationer 

bedömer vikten av olika möjligheter och utmaningar digitaliseringen medför vill vi genom 

studien belysa vilka förhållningssätt som finns i branschen för att bemöta dessa. Vi vill även 

framföra hur dessa förhållningssätt reflekteras i olika strategier och om eventuella 

förändringsprocesser för att bemöta digitaliseringen är utformade på ett sätt som liknar 

maskinbyråkratiers eller professioners sätt att förändras.  

 

1.5 Avgränsningar  
 

Studien är avgränsad till intervjuer med sju auktoriserade redovisningskonsulter i olika 

redovisningsbyråer och deras inställning kring den rådande digitaliseringen i branschen. 

Företagen är alla verksamma inom redovisningsbranschen i Västra Götaland och kan i stora 

drag anses som konkurrenter till varandra, även om vissa nischat sig inom olika områden. På 

grund av den begränsade omfattningen på studien är den avgränsad till att studera fenomenet 

kring vilken påverkan digitaliseringen har på strategi- och förändringsarbeten inom 

organisationer. Studien tar därför inte hänsyn till andra yttre faktorer såsom lagändringar som 

kan ha en påverkan på hur strategierna och förändringsarbetet ser ut. I studien läggs heller 

ingen vikt i att bedöma strategier gällande om ett sätt är bättre eller sämre än ett annat.  

 

1.6 Ämnets relevans 
 

Efter att ha läst Stiftelsen för strategisk forsknings rapport ‘Vartannat jobb kommer att 

automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige’ som publicerades 2014 väcktes intresset 

om att studera hur branschernas verksamma företag väljer att agera för att klara dessa 

förändringar. Rapporten framför en prognos om att yrket redovisningskonsult har en risk på 

89 % att helt automatiseras inom 20 år. Att redovisningsbranschen hotas av digitaliseringen 

kan även läsas på andra håll, bland annat har FAR skrivit om det i sin branschtidning Balans 

som menar att byråers överlevnad kan hotas av en digitaliserad framfart (FAR: Tidningen 

Balans 2015).  
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Brunetto (2014) menar att den digitala framfarten i redovisningsbranschen är här för att 

stanna, och att förändring därmed både är nödvändig och kan medföra flera fördelar. Den 

operativa effektiviteten i företag kan öka genom att vissa arbetsuppgifter kan automatiseras 

med hjälp av digitala verktyg. Detta leder till att företagens kostnader kan reduceras (Ghasemi 

et al. 2011), vilket kan antas vara en stor fördel för företagen. Bengt Skough, revisor på FAR 

menar att när stora delar av yrket kan automatiseras blir det viktigare för 

redovisningskonsulten att ha större kompetens i rådgivning och att kommunicera med kunden 

(Gustavsson 2016).  

 

Dessa typer av publikationer kring hur redovisningsbranschen kommer att påverkas och 

förändras gentemot digitaliseringen gjorde att valet föll sig naturligt på att studera hur olika 

företag i redovisningsbranschen själva uppfattar digitaliseringen. Det är av relevans att se hur 

de arbetar för att överleva på marknaden och hur deras förändringsprocesser för att bemöta 

digitaliseringens möjligheter och utmaningar är strukturerade. 

 

1.7 Disposition  

 

Studien kommer att disponeras enligt följande.  

 

Metod 
Här presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Forskningsmetoden som används 

genom studien kommer att presenteras ihop med en argumentation kring valet av metod. 

 

Teori 
Vi presenterar teoretisk bakgrund och studiens referensram som börjar med en översikt av 

redovisningsbranschen samt den rådande digitaliseringen av denna för att rama in ämnet. 

Eftersom vi har valt att studera professioner av en svag struktur kommer avsnittet både lyfta 

fram forskning om maskinbyråkratier samt om professionella organisationer såsom sjukvård 

och skolor. Detta hoppas kunna bidra med olika paralleller och infallsvinklar till det studerade 

fenomenet samt en redogörelse för vilka egenskaper i redovisningsbranschen som liknar 

professioner och vilka som har en mer maskinbyråkratisk natur. Efter varje avsnitt följer en 

redogörelse för varför vi anser teorin relevant i vår studie.  

 

Empiri 
I det här avsnittet presenteras de empiriska resultaten av vår studie. Respondenternas 

uppfattningar kring digitaliseringen och hur de arbetar med den kommer att redogöras för här. 

Vidare har vi valt att skapa olika teman för att redovisa vår empiri, detta för att läsaren lättare 

ska kunna få en överblick över materialet.  

 

Analys 
Avsnittet redogör för en analys av studiens empiriska resultat i relation till den teori som 

tidigare presenterats. Som kunnat påvisas i empirin har vi kunnat urskilja dominanta likheter 

och skillnader i respondenternas inställning till digitaliseringen och vilken strategi de har 

gentemot denna. Dessa likheter och skillnader kommer att kategoriseras och presenteras här 

och utgöra grunden till en strategimodell som kunnat tas fram utifrån den här studien.  

 

 

 

 



 

 - 6 - 

Slutdiskussion och slutsats 
I detta kapitel för vi en diskussion som sedan avslutas med de slutsatser som vi kunnat dra. 

Genom studien har vi kunnat observera att redovisningsbranschen besitter egenskaper 

hämtade både från professioner och maskinbyråkratier vilket påverkar deras sätt att bygga 

strategier och dess möjligheter att genomföra förändringar i verksamheten.  
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2 Metod 
 

2.1 Forskningsmetod 
 

Kvalitativa studeringsmetoder grundar sig i större utsträckning på ord snarare än siffror och 

lämpar sig ofta vid studier som inkluderar möten och intervjubaserade datainsamlingsmetoder 

(Bryman & Bell 2015). Kvalitativa studier syftar oftast till att forskaren vill kunna sätta sig in 

i verkligheten hos de personer och organisationer som studeras, och behöver då skapa en 

närmare relation till dessa. Eftersom att vi i den här studien är intresserade av vad 

redovisningskonsulter har för inställning till, och vilka resonemang som förs gällande 

strategier för att hantera digitaliseringen och dess signaler om förändringar i branschen, 

lämpar sig här en kvalitativ forskningsmetod bäst.  

 

Till skillnad från kvantitativa studier där författarens intressen styr hur studien kommer att 

formas och struktureras, är det i kvalitativa studier istället de som medverkar som står i fokus. 

Deras uppfattning och verklighet om det som studeras är det som formar studien (Bryman & 

Bell 2015). Kvalitativa studier är också ofta är av ostrukturerad art, medan den i kvantitativa 

studier nästan alltid är av en mer strukturerad natur. Den ostrukturerade forskningsmetoden 

ger därför möjlighet att fånga upp deltagarnas mening om vad som är viktigt utan att 

forskaren själv styr upp studien. På grund av sin strukturerade art nämns det därför i 

kvantitativa studier ofta ‘hårda värden’ vilket innebär att datan man får fram inte är 

tolkningsbar utan helt och hållet entydig. Detta är vanligt att använda på studier inom 

naturvetenskapen där forskning ofta baseras på att det endast finns ett rätt utfall. I kvalitativa 

studier är det inte ovanligt med motsatsen; materialet är ofta fyllt av värden, kontexter och 

åsikter, vilket leder till en djup, tolkande och målande information i större utsträckning 

(Backman 2008; Bryman & Bell 2015). Samhällsvetenskapliga studier som den här lämpar 

sig därför ofta till att vara av kvalitativ typ, just för att det sällan finns något rätt och fel utan 

endast tolkningar och uppfattningar av verklighetens utmaningar och hur dessa bör tas an. 

 

2.2 Forskningsansats 

 

För att koppla samman teori och empiri, finns tre olika tillvägagångssätt enligt Patel och 

Davidson (2003). Dessa är induktion, deduktion och abuktion. Vid en induktiv ansats sker en 

insamling av information som man sedan kan dra slutsatser från (Backman 2008). Vid 

deduktion utgår forskaren från redan befintliga teorier och drar utifrån dessa logiska slutsatser 

(ibid.). Den abduktiva ansatsen kan förklaras som en växelverkan mellan induktion och 

deduktion, där forskaren har fördelar genom att inte vara bunden till endast en ansats (Patel & 

Davidson 2003).  

 

Vår studie är baserad på en abduktiv ansats. Vi började vår studie med att utforma ett problem 

och efter det sökte vi litteratur inom det aktuella området. Litteraturen verkade även som en 

vägledning i skapandet av vår intervjuguide, för att vi skulle ställa relevanta frågor till 

intervjupersonerna. Efter att intervjuerna var genomförda och vi därmed hade samlat in vårt 

empiriska material, återvände vi till teorin. Där gjordes det en utveckling av den för att stötta 

upp empirin ytterligare. Den abduktiva ansatsen har lett till att vi haft möjlighet att löpande 

utveckla vår teoretiska referensram. Det har även genererat en större förståelse för vårt 

studerade problem när vi kunnat pendla mellan teori och empiri.  
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2.3 Val av datainsamlingsmetod 
 

Intervjuerna vi genomförde var av semistrukturerad art för att samla in ett brett spektra av 

information. Detta samtidigt som frågorna skulle innefatta de önskade områden som studien 

avsåg att täcka. Frågorna krävde relativt breda svar samt att de gav en bra överblick för 

respondenten över vilka områden den insamlade informationen skulle beröra. 

Semistrukturerade intervjuer lämpar sig därför bra att använda när studien i fråga har ett 

förhållandevis bestämt fokus som i denna studie (Bryman & Bell 2015). I semistrukturerade 

intervjuer används en så kallad intervjuguide istället för ett förutbestämt frågeformulär, och 

denna innehåller de teman och viktiga punkter som ligger till grund för de innehåll som ska 

täckas av intervjun (Bryman & Bell 2015). Personerna som intervjuades fick genom 

intervjuguiden en viss tolkningsfrihet för att kunna svar utifrån sin uppfattning av frågorna. 

Att frågorna var öppna för viss tolkning gav även utrymme för intervjuaren att ställa 

följdfrågor vid de tillfällen det var av intresse och värde (ibid.). 

 

2.4 Studiens genomförande  
 

För att uppnå studiens syfte krävdes datainsamling som gav kunskap om både arbetet på 

daglig basis men även om organisationens utveckling och strategiska val. Dessa två områden 

sattes i fokus vid utformandet av intervjuguiden och intervjufrågorna. Vid utformningen var 

målet att uppnå respondentens tanke bakom svaren för att kunna skapa en bild av vilka tankar 

och resonemang som fördes på byrån om frågor kring digitaliseringen. Ja- och nej-frågor var 

således inte aktuella. På grund av intervjuernas semistrukturerade upplägg var det som 

tidigare nämnt också acceptabelt att ställa oplanerade följdfrågor när intresse för det uppstod.  

 

För att skapa en naturlig inledning av intervjuerna började vi med en presentation av oss som 

genomförde studien samt studiens syfte. De efterföljande uppstartsfrågorna handlade om en 

bakgrundspresentation av redovisningskonsulten som representant av det företag han eller hon 

arbetade på. Vid avslutandet av intervjuerna gjordes en kontroll över att önskade områden 

hade täckts av de svar respondenten bidragit med till studien. Därefter avslutades inspelningen 

och intervjupersonen fick möjlighet att komma med åsikter eller lägga till svar om det fanns 

en önskan om att inte få det inspelat. Detta var dock inte aktuellt för någon av 

intervjupersonerna. Vid intervjuns avslut var vi noga med att tacka för att intervjupersonerna 

tog sig tid att ställa upp, och vi fick ett välkomnande från i stort sett alla om ytterligare 

kontakt för eventuell komplettering. 

 

2.5 Urval 

 

För att genomföra studien intervjuades sju auktoriserade redovisningskonsulter från olika 

redovisningsbyråer i Västra Götaland. Kontakten med dessa skedde på olika sätt, där vissa 

redan var etablerade kontakter som snabbt kunde leda till en intervju. Andra kontakter blev 

tillgängliga för studien genom de etablerade kontakternas kontakter. För dessa inleddes första 

kontakt med en presentation av oss som skulle genomföra studien och vad vår studie avsåg att 

behandla. Av sju stycken intervjuer skedde två stycken via telefonkontakt på grund av den 

begränsade tiden för respondenterna samt avståndet till dem. Det blev via telefon mer 

flexibelt för respondenterna vilket gjorde att de trots tidsbrist kunde tänka sig att ställa upp på 

intervju genom telefon. De fem intervjuerna som skedde via personligt möte utfördes på 
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respektive respondents arbetsplats. Vi har valt att redovisa företagens storlek i en tabell, se 

Bilaga 2.  

 

Bryman och Bell (2015) menar att kvalitativa intervjuer, det vill säga djupgående och mer 

detaljerade intervjuer, inte är lika bundna till frågor om representativitet, till skillnad från vad 

en kvantitativ studie är (Bryman & Bell 2015; Yin 2013). Därför föll valet på ett 

bekvämlighetsurval på grund av de befintliga kontakter vi redan hade. I de fallen vi använde 

våra kontakters kontakter använde vi oss med andra ord av ett snöbollsurval (Bryman & Bell 

2015).  

 

2.6 Analysmetod 
 

Det bakomliggande intresset till studien grundar sig i att studera hur företag av olika storlek 

och förutsättningar bedömer digitaliseringens hot och möjligheter samt hur de arbetar med 

eventuell anpassning och utveckling i takt med en allt mer digitaliserad marknad. Meningen 

med studien är därför att täcka ett uppmärksammat kunskapsgap inom forskningen och 

således vara ett bidrag till kunskapsmassan inom området genom att skapa förståelse kring hur 

strategiarbetet kring omvärldsförändringar kan se ut hos företag inom redovisningsbranschen. 

 

Bryman och Bell (2015) menar att det finns vissa nackdelar med att basera sin forskning på 

kvalitativa undersökningar. Dels är det omfattningen som krävs på materialet som samlas in 

samt det faktum att det inte finns så många erkända och allmänt vedertagna analysmetoder för 

kvalitativa intervjuer och studier. På grund av den kvalitativa forskningsmetodens generellt 

ostrukturerade typ blir det ofta långa utskrifter av intervjuer och därmed mycket tidskrävande 

data för forskarna att behandla. Dock utgör detta även en fördel eftersom forskningen får ut 

bredare information att bearbeta och analysera (ibid.). 

 

Eftersom denna studie är ämnad att ge en bild av hur företag hanterar förändringar i 

omvärlden och mer specifikt digitaliseringen som sker, lämpar sig därför en bred 

informationsinsamling till studien. Det är respondenternas uppfattningar och åsikter som är 

viktigt att fånga i studien vilket inte görs möjligt i kvantitativa studier. Studien kommer vara 

utformad genom sammanställningar av vad som görs i olika verksamma företag i en 

föränderlig bransch. Studien kan således användas som ett bidrag till kunskapsmassan om 

strategiarbete inom redovisningsbranschen men däremot inte som ett facit över vad som är rätt 

och fel.  

 

För att bearbeta det insamlade materialet genom de genomförda intervjuerna används öppen 

kodning som beskrivs som ett sätt att kategorisera och tolka insamlad data (Bryman & Bell 

2015). Olika teman formades under tiden som materialet behandlades där det kunde 

uppmärksammas grupperingar av de insamlade intervjusvaren. Markeringar i texten användes 

sedan för att kunna bryta ner materialet i de olika teman som hade frambringats. Vidare har vi 

genom den teoretiska referensramen analyserat texten och skapat en modell för att till sist 

komma fram till en slutsats.  

 

2.7 Studiens tillförlitlighet  
 

Enligt Bryman och Bell (2015) finns det tre centrala begrepp för att bedöma 

företagsekonomisk forskning och dessa är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Dock 
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menar de vidare att både reliabilitet och validitet i stora drag hör närmare till den kvantitativa 

forskningen snarare än den kvalitativa, beroende på att mycket av dessa begrepp rör 

pålitlighet och hur pass säkra de utförda testerna är. Vissa forskare menar till och med att 

dessa begrepp kan vara direkt opassande och obrukliga i kvalitativ forskning (ibid.). Bryman 

och Bell (2015) beskriver därför vidare att det finns två mer lämpliga perspektiv som 

kvalitativa forskare kan anta vid behandlingen av begreppen reliabilitet och validitet. Det ena 

perspektivet har försökt att göra en anpassning till de befintliga begreppen, medan det andra 

perspektivet har gjort om dessa från grunden.  

 

2.7.1 Anpassning till befintliga begrepp 

 

Bryman och Bell (2015) menar att kvalitativa forskare här använder sig av de befintliga 

begreppen reliabilitet och validitet, men att fokus inte ligger på mätbarhet. Istället kan de 

använda sig av begreppen extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet och extern 

validitet. 

 

Extern reliabilitet är i detta sammanhang till vilken grad en studie kan utföras på nytt, alltså 

replikeras (ibid.). Intern reliabilitet är en överenskommelse mellan de som utför studien hur 

datan de samlar in ska tolkas. Intern validitet innebär förutsättningen att det ska finnas en 

stark koppling mellan den insamlade datan och de teorier som forskaren skapar. Extern 

validitet gäller i vilken omfattning forskarens resultat är generaliserbara till andra miljöer och 

förhållanden (Bryman & Bell 2015). 

 

2.7.2 Alternativa begrepp 

 

Som tidigare nämnt finns ytterligare ett perspektiv där man gjort om begreppen för att de ska 

passa kvalitativ forskning bättre. Dessa begrepp är trovärdighet och äkthet, och trovärdighet 

är i sin tur uppdelad i fyra mindre villkor; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse (Bryman & Bell 2015). Det är dessa fyra begrepp som vi kommer att använda för 

att diskutera och bedöma kvaliteten i vår studie då de anses bäst lämpade i det här fallet. 

 

Tillförlitlighet har fokus på att forskaren ska förhålla sig till de aktuella bestämmelser som 

råder, och även att de resultat som genereras av studien ska ge en rättvis bild av den 

verklighet som studien behandlar. Eftersom vi använt oss av neutrala, öppna frågor i våra 

intervjuer kan vi därigenom anse att vi skapat en rättvis bild över hur respondenternas 

verklighet ser ut.  

 

Överförbarhet innefattar bedömningen huruvida en studies resultat går att föra över på en 

annan slags omgivning. Kvalitativa studier har en tendens att generera data som går på djupet 

snarare än ytliga data och det uppstår ofta unika resultat med anledning av det. Vi kan inte 

säkerställa graden av överförbarhet eftersom vi studerat enskilda individers uppfattning om ett 

visst fenomen där många faktorer spelar in.  

 

Pålitlighet är ett begrepp som innebär att forskningskollegor kan granska eller revidera det 

forskarna har gjort under studiens gång. Granskningen kan resultera i en bedömning av 

huruvida studiens utfall är befogade. Denna procedur antas inte särskilt ofta i praktiken på 

grund av den omfattande kvantitet med material som ofta genereras i kvalitativa 

undersökningar.  
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Bekräftelse i den bemärkelsen som menas här är svårt att uppfylla i kontexter som dessa. 

Forskaren har förstått att det är en omöjlig uppgift att verifiera att uppgifterna han eller hon 

samlat in genom intervjuer eller liknande inte har präglats av dennes personliga tankar och 

omdömen. Vi har som tidigare nämnt valt att ställa så neutrala och öppna frågor till 

respondenterna som möjligt för att inte påverka dem i någon riktning. Det är trots det svårt att 

vara helt säker på att vårt kroppsspråk eller sätt att prata inte har påverkat deras svar.  

 

2.8 Källkritik 

 

Forskningen har baserats på olika typer av källor under studiens gång. Den större delen av 

studiens referensram består av vetenskapligt granskade artiklar, vilket skapar tillförlitlighet i 

studiens källor. Även studentlitteratur har använts. Studentlitteratur innehåller ofta relevant 

övergripande fakta, men går sällan in på djupet på specifika ämnen. Det förekommer 

populärvetenskapliga källor och andra källor såsom tidskrifter som specificerat sig i den 

aktuella branschen. Dessa källor kan anses mindre trovärdiga men syftet med dessa har varit 

att tillföra intresseväckande diskussion åt studien. Dessa källor återfinns därför inte i 

referensramen utan främst i inledningen och till viss del även i problemdiskussionen. 

Eftersom dessa källor ofta baseras på personliga åsikter av den som medverkat i källan finns 

det därför en koppling mellan dessa och de fenomen som uppmärksammas i den här studien. 

Detta gör att dessa typer av källor tillför relevans i en samhällsvetenskaplig, intervjubaserad 

studie om personernas uppfattning och åsikter om ett visst fenomen.  

 

2.9 Etisk reflektion  
 

Precis som Bryman och Bell (2015) skriver är det inte alltid helt enkelt inom forskning att 

veta vart gränsen mellan vad som är etiskt och inte etiskt går. Det finns dock etiska principer 

att följa när man utför undersökningar. Informationskravet går ut på att forskaren ska 

redogöra för studiens syfte för de personer som är inblandade och hur 

undersökningsprocessen går till. Detta har vi varit noga med inför alla utförda intervjuer. Vi 

har skriftligt förklarat vad studien kommer att behandla och vilka teman som berörs. För att 

uppfylla samtyckeskravet har vi vid första kontakt ställt frågan om respondenten är villig att 

ställa upp på intervju och att information som lämnas kommer att publiceras i den här studien. 

Inför intervjun gjordes respondenten även medveten om att han eller hon när som helst hade 

rätt att hoppa över frågor eller helt avbryta intervjun. Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

innebär att forskarna måste behandla personuppgifter med största försiktighet (Bryman & Bell 

2015). Den information som fås av respondenterna måste förvaras på ett sätt som omöjliggör 

att det blir tillgänglig för utomstående. Vi har valt att behandla alla respondenter anonymt i 

studien och det går således inte att spåra vem som har sagt vad. De inspelade intervjuerna är 

lagrade på ett sådant vis att de inte går att komma åt för obehöriga. Vi är medvetna om att det 

kan vara känsliga uppgifter vi fått ta del av eftersom de delvis behandlar enskilda företags 

strategier. Vi har även gjort alla respondenter medvetna om studiens syfte och att svaren från 

intervjuerna kommer att användas till att uppfylla syftet. Det innebär att nyttjandekravet också 

uppfylls. Eftersom vi varit väldigt tydliga med respondenterna och redogjort för vad vår 

studie kommer att behandla anser vi inte heller att vi gett några falska förspeglingar, som 

också tas upp av Bryman och Bell (2015). 
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2.10  Metodreflektion 

 

För oss föll valet naturligt på en kvalitativ metod för att genomföra denna studie. Detta för att 

vi avsåg att fånga upp olika individers uppfattning om det studerade fenomenet, vilket en 

kvalitativ metod lämpar sig bäst för. Det hade inte varit möjligt att genomföra studien med ett 

sådant upplägg genom att använda en kvantitativ metod. Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer för att ge en viss frihet för respondenterna att tolka frågorna. Detta berodde på att 

forskningens avsikt var att komma åt just deras verklighet och hur de uppfattar den. Vi som 

utförde intervjuerna hade också möjlighet att ställa följdfrågor om vi ansåg att det behövdes 

eller var av intresse. Vi är medvetna om risken att våra frågor har tolkats på olika sätt av 

intervjupersonerna, men det har vi försökt vända till en fördel då syftet var att fånga upp just 

deras verklighet och inställning till fenomenet.  

 

En nackdel med att vi endast genomfört sju stycken kvalitativa intervjuer av semistrukturerad 

art är att vi inte har möjlighet att föra över våra resultat på andra situationer eller miljöer. 

Detta på grund av, som Bryman och Bell (2015) skriver, att det är omöjligt att ‘frysa sociala 

miljöer’ eftersom de hela tiden baseras på interaktion mellan individer.  

 

En abduktiv ansats användes unde studiens gång eftersom det före intervjuernas 

genomförande var svårt att exakt kartlägga vilken information som skulle göras tillgänglig 

eftersom intervjuerna var semistrukturerade med breda och öppna frågor. Det hade varit 

möjligt att genomföra strukturerade intervjuer och att då istället använda sig av en deduktiv 

ansats. Det finns dock en risk att vi då inte hade fått lika utförliga och fylliga svar om frågorna 

var utformade på ett mer begränsat vis. Den abduktiva ansatsen gav oss möjlighet att i 

efterhand återgå till teorin och där stötta upp vårt empiriska material.  
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Översikt av redovisningsbranschen 
 

Ny teknik har de senaste åren ökat inom redovisningsbranschen och digitaliseringen har börjat 

formulera nya möjligheter till samarbete mellan redovisningskonsult och företagare. 

Nyutvecklade appar och förenklade bokföringsprogram gör det idag möjligt för enskilda 

företagare som saknar kunskaper inom redovisning att själva genomföra löpande bokföring 

och andra administrativa tjänster genom självbetjäning och digitala arbetssätt (Dooer 2017; 

Wint 2017; Wrebit 2017). Självbetjäning och digitala sätt att arbeta har idag blivit en allt 

viktigare faktor för att öka kundnyttan inom bank- och butiksverksamheter och det finns 

forskning som antyder att redovisningsbranschen kanske kommer att gå en liknande 

utveckling till mötes (Curran & Meuter 2007; Eriksson & Nilsson 2007; Lee, Tsai & Lanting 

2011). Det som skiljer redovisningsbranschen från bank- och butiksverksamhet är dock deras 

professionella organisationsstruktur vilket kan utgöra en påverkande faktor över i vilken 

omfattning eventuella förändringar breder ut sig i organisationerna (Mintzberg 1983). 

 

Redovisningsbranschen är en gren inom affärsprofessionalismen eller ‘business 

professionalism’ som enligt Shah, Anderson och Humphrey (2008) är något svårare att 

definiera som profession än organisationer inom vård eller skola. Trots det uppfyller 

redovisningsbranschen en övervägande del av de egenskaper som gör att branschen 

klassificeras som professionell enligt Mintzbergs (1983) teori om organisationsstrukturer. Det 

gör att branschen kategoriseras som en svag profession (Shah, Anderson och Humphrey 2008) 

Branschen är tjänstebaserad, kunskapsintensiv och många vardagliga beslut tas av 

redovisningskonsulterna i den operativa kärnan som  har stort inflytande över organisationens 

verksamhet. Arbetsuppgifterna kräver en kunskapsintensitet då de bygger på att att hjälpa 

företag att utföra sin redovisningsskyldighet (ibid.). Ett av redovisningens främsta syften är 

enligt Skatteverket (2017) att informera företagets intressenter om företagets resultat, 

ekonomiska ställning och utveckling, vilket är något som konsulterna behöver ha bred 

kunskap om hur det ska utföras. Konsulterna i den operativa kärnan har därför ofta genomgått 

en längre utbildning på högre nivå, vilket ytterligare indikerar på professionalism.  

 

Redovisningsområdet är dessutom inte bara en bransch i sig, det berör även alla andra 

branscher på arbetsmarknaden i samband med att företag har en skyldighet att redovisa sina 

räkenskaper (SFS 1999:1078). Redovisningsskyldigheten gäller samtliga företag och berör 

därför många verksamma människor. Oavsett vilket yrkesområde de verkar i eller vilka 

kunskaper inom ekonomi och redovisning de besitter måste alla företag redovisa sina 

räkenskaper. Många mindre företagare och fåmansbolag som är specialiserade på sin gren kan 

därför sakna kompetens inom redovisning. Små bolag har ofta inte heller resurser att anställa 

egna ekonomer. Redovisningskonsultens roll är då att hjälpa företagaren med dess ekonomi 

och administration och är specialiserad på det som rör företagens bokföring, bokslut, 

årsredovisningar och mycket mera (FAR 2017). Redovisningskonsulten har på grund av sin 

breda kompetens därför också en väldigt bred roll för många företag och kallas just därför 

ibland för företagarens högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och 

affärsutveckling. Konsulten utgör en viktig resurs för många genom att hjälpa till med att dels 

utföra sin skyldighet att redovisa men även att utveckla företaget i lämplig riktning (ibid.).  
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Idag kan samarbete mellan företagare och redovisningskonsult ske på ett flertal olika sätt. Det 

traditionella sättet att samarbeta är att företagaren genom personliga möten överlämnar 

kvitton, fakturor och andra underlag i pappersform till redovisningskonsulten, vars roll är att 

bokföra dessa. Det finns även de som bokför själva och sedan överlämnar övriga uppgifter 

som till exempel upprättande av momsdeklarationer och bokslut till konsulten. Numer när allt 

mer lättillgänglig teknik ökar har flera företagare dock valt att själva involvera sig i sin 

redovisning genom olika digitala verktyg. Detta är en grund som börjat formulera nya 

möjligheter att genomföra samarbete mellan företag och redovisningskonsult (Dooer 2017; 

Wint 2017; Wrebit 2017) vilket gör det relevant att studera hur aktörer i den berörda 

branschen reagerar.  

 

3.2 Professioner och maskinbyråkratier 
 

Som kunnat konstateras är redovisningsbranschen en gren inom affärsprofessionalismen som 

klassificeras som en svag profession (Shah, Anderson & Humphrey 2008). Professionella 

organisationer eller professioner beskrivs av Mintzberg (1983) som organisationer där den 

operativa kärnan utgör nyckelfunktionen. De skiljer sig i stor omfattning från 

maskinbyråkratiska organisationer som ofta är uppbyggda enligt en strikt hierarki. I 

maskinbyråkratier utgör chefer och de högre posterna organisationens nyckelfunktion och det 

är här samtliga beslut tas. Den delen av organisationen fungerar som ett styrcentrum som får 

hela maskinen, i form av en organisation, att rulla. Personalen i den operativa kärnan utgör 

ofta den största delen i organisationen men varje individ betraktas som ett kugghjul i 

organisationen som större enhet (ibid.). Den operativa kärnans roll är inte att ta egna beslut 

utan det är att följa order från hierarkins övre delar. Arbetarna i maskinbyråkratiskt 

strukturerade organisationer har därför en mer följande och lydande roll där de har relativt lite 

att säga till om vad gäller organisationens sätt att bedriva sin verksamhet. Det är också 

förhållandevis vanligt att arbetsuppgifterna som utförs i den operativa kärnan är av tämligen 

okomplicerad natur och möjliga att standardisera. Det gör att högre krav på utbildning för att 

utföra ett sådant arbete ofta inte förekommer. Personalen beskrivs också vara lättare utbytbar 

på grund av att individerna inte besitter expertkompetens inom något avancerat område 

(ibid.). 

 

I professionella organisationer är strukturen annorlunda (Mintzberg 1983). Hierarkin är inte 

lika uttalad och organisationens verksamhet vilar inte på att en separat del av organisationen 

är bestämmande medan en annan del ska utföra det som bestämts. I dessa typer av 

organisationer vilar verksamheten på en kunskapsintensitet som besitts i den operativa kärnan. 

Många vardagliga beslut tas också i den operativa kärnan och yrkesutövarna bär själva stort 

eget ansvar rörande sitt eget arbete och hur det utförs (ibid.). En vanlig egenskap hos dessa 

organisationer är även att professionalism åberopar en känsla av plikt, ofta gentemot 

allmänheten som helhet som inte besitter samma specialiserade kunskaper (Shah, Anderson & 

Humphrey 2008). Typiska exempel på professionella organisationer som Mintzberg (1983) tar 

upp är läkarkliniker, advokatfirmor och skolor. I dessa professionella organisationer är det 

yrkesutövarna i den operativa kärnan som utgör nyckelfunktionen och organisationens 

verksamhet vilar här på läkares, advokaters och lärares kompetens inom sina respektive 

områden. Genom sin kompetens och sin speciella roll i en professionell organisation ses de 

inte som kugghjul i en större helhet utan snarare som grundpelare som håller organisationen 

rullande. De anses därför vara utbytbara i mindre omfattning än arbetare i den operativa 

kärnan i maskinbyråkratiska organisationer (ibid.). 
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Till skillnad från dessa typer av starka professioner så finns det även ekonomiska 

professioner. Dessa tillhör en gren av professionella organisationer. Begreppet 

affärsprofessionalism eller ‘business professionalism’ är dock svårare att definiera och inte 

lika starkt som professioner inom till exempel vård och skola som tidigare togs upp. Det gör 

att tolkningen av vad som är en profession inom affärsvärlden kan skilja sig åt vilket i sin tur 

gör att ekonomiska professioner ofta klassificeras som en svagare form av profession (Shah, 

Anderson & Humphrey 2008). Gemensamma egenskaper ekonomiska professioner besitter 

med andra professionella organisationer är dock flera. Arbetsuppgifterna som utförs i den 

operativa kärnan är ofta tjänstebaserade och av en mer komplicerad art. De kräver 

kunskapsintensitet inom området för att kunna utföras och de blir därav ofta mycket svåra att 

standardisera (Mintzberg 1983). Det gör att det ofta krävs längre utbildningar på hög nivå för 

att kunna utföra uppgifterna och arbeta inom dessa yrken. En sådan typ av komplex och 

kunskapskrävande verksamhet gör det därför svårt att basera organisationens struktur enligt 

en maskinbyråkratisk modell där en del av organisationen endast beslutar och en del endast 

utför (ibid.). Decentralisering är på grund av verksamhetens egenskaper en naturlig del av 

dessa typer av organisationer. Eftersom organisationernas verksamhet vilar på den 

kunskapsintensitet som besitts i den operativa kärnan blir det därför mer naturligt att den 

delen får större inflytande. Den operativa kärnan är så viktig och ‘dyr i drift’ inom 

professionalismen att organisationens andra delar ofta är uppbyggda i syfte att underlätta för 

den operativa kärnans verksamhet (Mintzberg 1983). Eftersom ekonomiska professioner dock 

anses vara en svag form av professionen besitter den även maskinbyråkratiska egenskaper 

såsom att arbetsuppgifterna i viss utsträckning kan standardiseras (Shah, Anderson & 

Humphrey 2008). 

 

Hur ekonomiska professioner är uppbyggda kan då tänkas ha likheter med både professioner 

och maskinbyråkratier. Genom att här framföra forskning kring både professioner och 

maskinbyråkratier ges en förståelse för vilken grund redovisningsbranschen vilar på och hur 

förändringsprocesser kan besitta både likheter och skillnader mellan de båda presenterade 

organisationsstrukturerna. 

 

3.3 Förändringsprocesser i professioner och maskinbyråkratier 
 

Strategiska förändringsprocesser skiljer sig i utförande beroende på om de görs i en 

maskinbyråkrati eller en professionell organisationsstruktur (Mintzberg 1983). I 

standardiserade maskinbyråkratiska organisationer tas beslut av chefsbefattningarna i de övre 

delarna av organisationens hierarki. De delegeras sedan nedåt i organisationen och kan där 

delas upp i mindre delar som ska utföras av olika delar i organisationen. När besluten når den 

operativa kärnan och dess standardiserade arbetssätt har besluten ofta redan tagit form av nya 

arbetsmetoder. Det är då den operativa kärnans roll att utföra dessa uppgifter enligt den 

beskrivning som följt med dem (ibid.). Strategiska beslut tar samma bana som den vardagliga 

verksamheten genom att beslut tas av hierarkins topp och resulterar i nya förutbestämda 

arbetsmetoder i organisationens nedre del som utgörs av den operativa kärnan. Det som 

urskiljer en renodlad maskinbyråkratisk organisation är därav att man avsiktligt vill minimera 

det egna ansvaret i den operativa kärnan och göra arbetsuppgifterna så standardiserade och 

rutinmässiga som möjligt. Den operativa kärnans roll är därför inte att ta vardagliga beslut 

utan att ta emot redan bearbetad information och att följa nya order vid strategiska 

förändringar (ibid.).  
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Eftersom professionella organisationer ofta är av decentraliserad struktur gör att många i 

personalstyrkan har mycket att säga till om (Cheng 1990). Detta är något som inte enbart 

reflekteras i den dagliga verksamheten utan det påverkar även förändringsarbeten i 

organisationen. De yrkesverksamma i den operativa kärnan arbetar således någorlunda 

självständigt i organisationens större helhet, vilket gör att deras arbetsresultat till stor del är 

beroende på individen själv och dess inställning till vad som är ett bra sätt att arbeta på. För 

att genomgå större strategiska förändringar i en sådan här typ av organisation menar Cheng 

(1990) att professionella organisationer har två val; att man antingen övertygar 

personalstyrkan om att förändras, eller att man byter ut den. Detta blir på så vis en trögare 

process som skiljer sig tydligt från snabba och effektiva förändringsarbeten 

maskinbyråkratiska organisationer kan genomföra. Eftersom den professionella 

organisationsstrukturen saknar tydlig hierarki som maskinbyråkratin kännetecknas av utgår 

möjligheten till förändring från den professionella organisationens nyckelfunktions inställning 

till förändring - nämligen den operativa kärnans (ibid.). 

 

På grund av sin professionella struktur kommer därför förändringsarbetets utförande i 

professionella organisationer skilja sig från maskinbyråkratiskt strukturerade organisationer. 

Mintzberg (1983) beskriver den professionella organisationens övergripande strategi som ‘de 

strategiska initiativ dess medlemmar i den operativa kärnan är villiga att ta’. Det kan tolkas i 

termer av att på grund av att den operativa kärnan utgör organisationens nyckelfunktion och 

därmed har stort inflytande i organisationens beslutsverksamhet, kommer därför 

organisationens övergripande strategi vara beroende av den operativa kärnans vilja att arbeta 

på ett visst sätt. Det har även en stor påverkan vid förändringsprocesser i dessa typer av 

organisationer. Organisationens ledning har således svårt att på egen hand bestämma och få 

igenom olika strategiska förändringsarbeten utan att övertyga och få den operativa kärnans 

inflytande på grund av den decentraliserade strukturen i organisationen. 

 

Hur den professionella organisationen interna uppbyggnad ser ut är också en faktor som 

påverkar hur förändringsprocessen kommer att se ut. Freidson och Sales (1983) beskriver 

fenomenet om vertikala uppdelningar inom professionellt arbete, där varje professionell i 

organisationen är specialiserad på ett delmoment, som är vanliga i stora organisationer. Ett 

exempel på detta kan vara att en läkare på en mindre klinik har ett mer övergripande ansvar 

över samtliga patienter och sjukdomar medan en läkare på ett större sjukhus kan vara 

specialiserad inom till exempel diabetes eller något annat specifikt område. Kollegor på en 

mindre klinik får således mer likartade kunskaper till skillnad från kollegor på en större klinik 

som kompletterar varandra genom att vara specialiserade inom varsitt område. På så vis kan 

stora organisationers övergripande kompetens breddas genom att individernas kompetens 

smalnas av (ibid.). En nackdel med den typen av uppdelning menar Freidson och Sales (1983) 

är att de professionellas kompetenser blir mer lika maskinbyråkratins kugghjul. Genom det 

blir de anställda mer sårbara och utbytbara om just det området de är specialiserade på 

behöver genomgå förändring.  

 

I företag av olika storlek inom redovisningsbranschen kan vi se liknande upplägg. Konsulter 

som arbetar i större byråer är ibland specialiserade inom ett eller ett fåtal områden, och 

kompletterar på så vis sina kollegor som är specialiserade inom andra områden. Konsultyrket 

kan således i en stor byrå enbart ha arbetsuppgifter rörande exempelvis skatt, medan samma 

yrke på en mindre byrå kräver en bredare och mer övergripande kompetens. Organisationens 

resurser och dess interna arbetsfördelning kommer därför att påverka eventuella 

förändringsarbetens utformning. En smalare kompetens bland medarbetarna kan vara 

fördelaktigt och göra det lättare att genomföra förändringar. Det beror på att interna 
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arbetsuppdelningar i en sådan struktur efterliknar maskinbyråkratiska egenskaper enligt 

Mintzbergs kategorisering av organisationsstrukturer (1983). Freidson och Sales (1983) 

beskriver det här fenomenet som splittring inom professionella organisationer, vilket kan vara 

både till fördel och nackdel i olika situationer. Detta är relevant att beakta i den här studien 

eftersom förändringsarbetet kan te sig olika utifrån organisationens storlek och struktur. För 

att kunna studera redovisningsbyråernas sätt att bedriva förändringsarbete är det även av vikt 

att veta hur maskinbyråkratier respektive professionella organisationer beter sig vid just 

förändringar. 

 

3.4 Digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen 
 

Flertalet forskare är överens om att den digitala tekniken är på framfart inom 

redovisningsbranschen (Bierstaker, Burnaby & Thibodeau 2001; Gröjer 2002; Stiftelsen för 

strategisk forskning 2014). Dessa framtidsprognoser kan ställas i jämförelse med hur 

branschen ser ut idag. Det skulle indikera att förändringar med stor sannolikhet kommer att 

påverka redovisningskonsultens arbetsuppgifter. Manuella och ofta tidskrävande uppgifter 

som löpande bokföring kommer enligt denna typ av forskning sannolikt försvinna från 

konsultens skrivbord för att ersättas med ett automatiserat datorprogram som sköter det 

manuella jobbet (Nixon 2016; Stiftelsen för strategisk forskning 2014). 

 

Digitaliseringens framfart i branschen har hittills bland annat resulterat i olika 

redovisningssystem och datorprogram. Redovisningssystem har kunnat nå avancerade nivåer 

till följd av informationsteknologins (IT) snabba tillväxt och genom utveckling av olika 

digitala program och appar kan vi se att företag på marknaden försöker följa med i den 

trenden (Ghasemi, Shafeiepour, Aslani & Barvayeh 2011). Den största skillnaden IT har gjort 

på redovisningsområdet är utvecklingen av datoriserade system som kan registrera finansiella 

transaktioner, och det har lett till att företag snabbt och enkelt kan skapa rapporter och andra 

underlag som ligger till grund för olika typer av beslutsfattande (ibid.). Ghasemi et al. (2011) 

menar också att digitaliserade bokföringsprogram kan bidra till mer aktuell 

redovisningsinformation som ger en korrekt bild över företagets löpande verksamhet. 

 

Förutom att dessa manuella arbetsuppgifter i byrån ersatts av digitala substitut har det även på 

flera håll skett en skiftning i vem som utför uppgifterna. Forskning har påvisat att det finns ett 

ökat intresse i samhället för att konsumenter ska bli mer självbetjänande och mer involverade 

i sina företagsrelationer i allt större grad (Curran & Meuter 2007; Eriksson & Nilsson 2007; 

Lee, Tsai & Lanting 2011). Det finns idag incitament till att en viss utveckling är på väg åt det 

hållet även i redovisningsbranschen. Dooer, Wint och Wrebit är tre exempel på 

bokföringsappar som kommit bara under de senaste åren. Dessa främjar att företagare själva 

ska utföra en del eller hela sin bokföring genom att de förenklat uppgifterna för företagare 

som ofta saknar ekonomisk utbildning. Utvecklingen av dessa program är grundade på att det 

finns önskemål på marknaden om ökade möjligheter till självbetjäningstjänster vad gäller 

bokföring. Dooer marknadsför sig genom att klarlägga att det sättet att bokföra sparar 

företaget tid som kan fokuseras i verksamheten istället för i bokföringen (Dooer 2017).  

 

Trots att det idag då finns ett flertal företag inom redovisningsbranschen som erbjuder denna 

typ av digitala självbetjäningstjänster till sina kunder är det långt ifrån alla som arbetar på det 

här sättet. Precis som i andra branscher finns en bredd av olika uppfattningar kring olika 

fenomen vilket betyder att olika organisationer kommer ta olika beslut kring förändring. 

Freidson och Sales (1983) nämner i sin forskning av professionella organisationer att 
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möjligheten till förändring beror på företagets resurskapacitet och hur arbetsuppgifterna är 

uppdelade internt i organisationen. Dessa påverkar både möjligheten till förändring samt hur 

förändringsprocessen i så fall kan komma att se ut i de som väljer att förändras. För att studera 

hur vikten av digitaliseringen bedöms inom olika redovisningsbyråer och hur eventuella 

förändringsprocesser ser ut är denna typ av forskning relevant att beakta i den här studien 

liksom hur det gjorts i andra typer av organisationer. Eftersom redovisningsbranschen är en 

svag profession kommer studiens referensram vidare lägga något större vikt på professioner 

samtidigt som beaktning tas till maskinbyråkratier. 

 

3.5 Digitaliseringens påverkan i andra branscher 
 

3.5.1 Maskinbyråkratiska organisationer 

 

Den digitala utvecklingens framfart är tydlig i vårt vardagsliv såväl som i företagsvärlden, och 

i många situationer har det förändrat sättet hur vi konsumerar en produkt eller tjänst (Eriksson 

& Nilsson 2007). Internet öppnar upp många möjligheter för konsumenter av varor och 

tjänster att få tag i det som behövs, vart de än befinner sig. Detta är en trend som idag 

revolutionerat många maskinbyråkratiskt strukturerade organisationer såsom butiker och 

banker. Många butiker baserar idag sin handel över internet, likväl som vi idag istället för att 

gå till ett bankkontor numera har nästan alla bankens tjänster i vår mobiltelefon. Det har 

därför blivit allt viktigare att kunna bygga relationer över internet idag än någonsin tidigare 

(Bauer, Grether & Leach 2002), och detta är något som påverkat flera branscher.  

 

Curran och Meuter (2007) som studerat den digitala revolutionen i bankbranschen menar att 

den digitala utvecklingen har utvecklat kunderna till att bli mer involverade och 

självbetjänande i sin relation till banken. Det har bidragit till att kunderna har mer att säga till 

om i sin relation till banken och lättare att ställa krav på banken eftersom ett eventuellt 

bankbyte inte är speciellt komplicerat idag. Den generella trenden som detta genererat är att 

många av bankernas manuella arbetssätt med pappershantering och personliga möten har 

förändrats till att bli digitala där kunden gör allt mer av arbetet själv i sin internetbank (ibid.). 

Många kontor har stängts ner och kundrelationerna har utvecklats till att bli distanserade 

vilket gör att geografisk närhet till banken inte längre är en stor värdeskapande faktor för 

kunden. Självbetjäning är numera istället allt mer värdeskapande där effektiviteten ökar 

samtidigt som den upplevda nyttan för kunden stiger (Curran & Meuter 2007; Eriksson & 

Nilsson 2007; Lee, Tsai & Lanting 2011). Curran och Meuter (2007) och Eriksson och 

Nilsson (2007) ser en generellt ökad efterfrågan på självbetjäningstjänster i samhället där 

kunder till olika instanser vill bli mer involverade och självständiga i sina relationer. De 

menar att den här utvecklingen troligen även väntar andra branscher, kanske även 

redovisningsbranschen.  

 

Lee, Tsai och Lanting som också forskat kring bankers digitala utveckling, genomförde 2011 

en studie om attityder kring bankers övergång från fysisk verksamhet till att bli 

internetbaserade. Resultaten visade att upplevd nytta, upplevd användarvänlighet och 

förtroende till banken ökade vid en sådan övergång som stämmer överens med forskning av 

Curran och Meuter (2007) och Eriksson och Nilsson (2007). Studien av Lee, Tsai och Lanting 

(2007) lade även fokus på övergångens negativa inverkan och konstaterade att det ofta 

skapades ett visst motstånd, både internt och externt, vid genomförandet av en digital 

övergång. Dessa motstånd berodde till stor del på omställningskostnader för övergången samt 
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att det fanns en viss ovilja till förändring. Motståndet hade negativ inverkan på övergången 

och utgjorde faktorer som saktade ner utvecklingsprocessen i viss mån (ibid.). 

 

Att digitaliseringen kunnat revolutionera bankbranschen och olika typer av butiksverksamhet 

beror på att organisationernas maskinbyråkratiska struktur ofta är väldigt tillåtande vad gäller 

förändringsarbete (Mintzberg 1983). När ett beslut om förändring är taget i organisationens 

beslutsfattande topp delegeras det ner i hierarkin för att få igång förändringsprocessen. Trots 

att det i vissa fall påträffats visst motstånd till digital utveckling har detta kunnat övervinnas 

relativt snabbt på grund av den hierarkiska konstruktionen (Lee, Tsai & Lanting 2011). 

 

3.5.2 Sjukvård 

 

Sjukvården är ett typexempel som tas upp både av Mintzberg (1983) och av Freidson och 

Sales (1983) som en stark professionell bransch. Digitaliseringen har som nämnt haft stor 

påverkan på flera maskinbyråkratiskt uppbyggda organisationer och dess möjligheter har även 

letat sig in i olika professionella branscher som sjukvården.  

 

Enligt ny forskning inom området som genomförts av Comandé, Nocco och Peigné (2015) 

samt Wise (2016) konstateras det att digital teknik i flera organisationer inom sjukvården 

främst ändrat sättet att lagra information såsom patientjournaler. Journaler som tidigare 

lagrats i pappersformat i pärmar och andra arkiv har ersatts med ett digitalt lagringssätt i olika 

datorsystem. Wise (2016) har påvisat i sin studie att även sättet att mötas mellan patient och 

den professionella yrkesutövaren på vissa håll förändrats av digitaliseringen. Det finns idag 

läkare som erbjuder mottagning över internet där mötet med patienten kan ske med hjälp av 

till exempel Skype. Dock antyder forskning på att digitaliseringen inte penetrerat sjukvården i 

samma utsträckning som den gjort i maskinbyråkratiskt strukturerade organisationer 

(Comandé, Nocco & Peigné 2015; Wise 2016). Även om digitala läkare nu finns på 

marknaden kan vi anta att det fortfarande dominerar ett mer traditionellt arbetssätt med 

fysiska möten. 

 

Eftersom sjukvården är en professionell bransch ser dess förändringsprocesser gentemot olika 

faktorer annorlunda ut och på så vis kanske även vilken utsträckning digitaliseringens 

påverkan får på organisationerna (Freidson & Sales 1983; Mintzberg 1983). Läkares och 

annan sjukvårdspersonals arbete baseras på deras kompetens inom den kunskapsintensiva 

medicinens område och agerar stöttepelare i organisationen snarare än kugghjul i en större 

helhet. Denna kompetens i den operativa kärnan utgör nyckelfunktionen i organisationen och 

representeras som grundpelare till verksamheten. Enligt Cheng (1990) har en professionell 

organisation en trögare förändringsprocess på grund av att samtliga individer i den operativa 

kärnan behöver övertygas eller bytas ut för att en förändring ska kunna genomföras. Men det 

kan också finnas faktorer som gör att sjukvården som professionell organisation inte behöver 

genomgå en digital förändringsprocess i samma utsträckning som maskinbyråkratiska 

organisationer (Comandé, Nocco & Peigné 2015). 

 

3.5.3 Skola 

 

Loertscher (2003) som forskat kring digitala verktyg i skolvärlden menar att dagens yngre 

generation föredrar ett digitalt sätt att söka information framför ett mer traditionellt sätt att 

söka fakta i tryckt litteratur. Det vill säga att det finns tendenser till att eleverna, som är 
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‘kunderna’ branschen riktar sig till har ett intresse i att öka den digitala nivån relationen med 

skolverksamheten. Det här får konsekvensen att skolors biblioteksverksamhet i flera fall 

bortprioriteras för sökmotorer så som Google. Många skolor har därför genomgått 

förändringar i sitt sätt att arbeta för att möta denna utveckling. En stor andel skolor runt om i 

världen erbjuder idag sina elever egna datorer och undervisning kan även baseras på distans 

över internet (ibid.). Förutom att det gjorts tillägg av digitala verktyg i undervisningen har 

även administrationen runt skolans verksamhet i många fall påverkats av digitaliseringen. 

Bland annat har det blivit allt vanligare att lagring av studentinformation och 

bedömningsunderlag sker genom digitala former snarare än i pappersformat, vilket påverkat 

lärarnas arbetspraxis till att bli mer digital (Feldman, Capobianco & Brenda 2008).  

 

Studier har visat att integrering av digital teknik i undervisningen ger många fördelar i skolor 

såsom skapandet av ett effektivt och kreativt lärande. Däremot är förändringsprocessen för att 

nå dit en komplex och problematisk process på grund av skolverksamhetens struktur 

(Latchem 2010). Att ersätta manuella moment med digitala och att endast använda datorn som 

ett verktyg att skriva med gör inte att skolverksamheten förändras speciellt mycket jämfört 

med om man använt penna och papper (Skolverket 2015). Den digitala tekniken i sig 

förändrar och förbättrar inte undervisningen och skolans verksamhet, utan kan endast 

användas som ett verktyg till att förändras. Att digitalisera skolan endast för teknikens skull 

kommer därför inte skapa några fördelar i verksamheten menar Skolverket (2015). Ska en 

skola digitaliseras handlar det om att börja använda tekniken som en ny arena till 

undervisning. Först då skapas nya möjligheter till utveckling och riktiga förändringar kan ske 

(ibid.). Skolverket (2015) menar vidare att ett utbyte av papper till en dator inte skapar några 

organisationsförändringar utan endast byter ut ett manuellt moment mot ett digitalt i en annars 

traditionell skolverksamhet. 

 

Det finns ingen känd statistik över hur skolor faktiskt erbjuder datoranvändning i sin 

verksamhet men vi kan utifrån Skolverkets (2015) information anta att det finns ett brett 

spektra av utfall. Det skulle betyda att alla skolor som infört digitala verktyg inte förändrat sin 

undervisning genom digital teknik utan att det troligen finns flera fall som bara ersatt 

skrivmomentet som tidigare skett manuellt på papper till att det nu sker på en dator. 

Skolverket (2015) uttrycker detta fenomen som att datorn endast används som en skrivmaskin 

och på så sätt inte förändrar skolans verksamhet speciellt mycket. Dessa skolor skulle då trots 

att de mött den digitala utvecklingen inte genomgått någon organisationsförändring (ibid.). 

 

Studerar vi utbildning på högskole- och universitetsnivå finns idag även där en mängd digitala 

möjligheter. Högre lärosäten erbjuder kurser och utbildningar som helt är webbaserade, där 

möten mellan elev och lärare då sker via digitala kommunikationsmedel över internet 

(Universitets- och högskolerådet 2016). Men enligt en studie gjord av Statistiska Centralbyrån 

(2012) var antalet elever som fullföljde sin utbildning på distans färre än de som genomförde 

den vid ett campus. Trots digitaliseringens utvecklade möjligheter till utbildning verkar 

skolverksamheter idag fortfarande domineras av det mer traditionella sättet att utbilda sig. 

Bara en av fem högskole- och universitetsstudenter uppgav i Statistiska Centralbyråns 

undersökning att det fanns en digital lärplattform eller digitala kommunikationsmöjligheter 

med kursledaren i den kurs de studerade. Detta är en ytterligare indikation på att den 

traditionella skolverksamheten fortfarande är av större vikt i branschen än vad olika digitala 

substitut hittills är (SCB 2012). 

 

För att kunna dra paralleller till digitaliseringens påverkan av redovisningsbranschen har vi 

här framfört hur organisationer av liknande organisationsstrukturer påverkats. Det görs tydligt 
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att maskinbyråkratiska organisationer påverkas kraftigt av digitaliseringen, där personalen är 

lätt att byta ut mot automatiserade lösningar eftersom yrkena oftast inte är särskilt 

kunskapskrävande. I professionella organisationer kan vi se att digitala verktyg snarare agerar 

nya hjälpmedel för att bedriva verksamheter istället för att byta ut personal. Eftersom 

redovisningsbranschen som svag profession troligen kommer reagera olikt från renodlade 

professioner och maskinbyråkratier har vi här presenterat dess motpoler åt två olika håll, 

vilket ger en grund i att förstå redovisningsbranschens påverkan av digitaliseringen.  

 

3.6 Sammanfattning av teori 
 

Som tidigare nämnt finns inget tvivel om att digitaliseringen idag gör stort avtryck hos många 

branscher (Bierstaker, Burnaby & Thibodeau 2001; Gröjer 2002; Mintzberg 1983; Freidson & 

Sales 1983). Dock påverkas olika branscher i olika grad och i olika takt, vilket gör att 

strategier för att hantera förändringar är av en mycket komplex natur. Som tidigare 

presenterats är redovisningsbyråer att räkna som en svag form av professionella 

organisationer. Att de ändå faller in i kategorin profession beror på att de till stora drag har 

flest egenskaper som liknar professionella strukturer. De är till exempel till skillnad från 

maskinbyråkratier ofta till stor del decentraliserade verksamheter där den operativa kärnan tar 

många vardagliga beslut på egen hand. Det krävs dessutom ofta en högre utbildning för att 

utföra arbetsuppgifterna inom redovisningsyrken (Mintzberg 1983).  

 

Den digitala tekniken har framförallt påverkat redovisningsbranschen i form av digital 

informationslagring och olika appar och bokföringsprogram som ska göra det lättare för 

företagaren själv att sköta den löpande bokföringen (Ghasemi et al. 2011). Även om inte alla 

företagare vill bokföra på egen hand idag, påvisar forskare ändå fördelar med de nya 

arbetssätten (Brunetto 2014; Nixon 2016). De bidrar bland annat med en förenkling och en 

tydligare översikt över företagets ekonomiska ställning, eftersom bokföringen i större 

omfattning kan ske i realtid och inte i efterhand. Det kan också underlätta för företagaren att 

själv bli mer involverad i sina räkenskaper (Nixon 2016). Här kan vi dra slutsatsen att det 

även kan bli enklare för redovisningskonsulten att rådge kunden genom att ha möjlighet att 

hjälpa företagaren i ett tidigare skede istället för att redogöra för företagaren hur 

verksamheten har gått när bokslutet är färdigt, det vill säga cirka sex månader in på det nya 

räkenskapsåret. Nixon (2016) uttrycker det senare fenomenet som att arbeta med död data och 

är något som elimineras när man kan arbeta med data i realtid. 

 

Trots att marknaden numera efterfrågar digitala självbetjäningstjänster i högre grad, menar 

forskare att det inte är så enkelt att endast utveckla dessa tjänster och låta den utvecklingen 

sköta sig själv (Curran & Meuter 2007; Eriksson & Nilsson 2007; Lee, Tsai & Lanting 2011). 

Att en förändring av sådant slag ska slå igenom ställer vissa krav på verksamheterna. Det 

råder till exempel många olika uppfattningar om hur förändring ska utformas, och det är även 

högst individuellt hur stora resurser organisationer är villiga att lägga på utvecklingen samt 

hur dess arbetsuppgifter är uppdelade internt (Freidson & Sales 1983). I maskinbyråkratiska 

organisationer är digitaliseringens påverkan märkbar. Det har inte gått många förbi att de 

flesta människor numera sköter sina bankärenden via mobiltelefonen eller att många väljer att 

handla online istället för i fysiska butiker. Detta beror på att det är tjänster som är möjliga att 

automatisera i högre grad till skillnad från redovisningstjänster exempelvis, och för att det 

ofta handlar om organisationer med tydlig hierarki. Vi kan därmed se att det i en hierarkisk 

organisation är lättare att förändra verksamheten, eftersom besluten tas högt upp i 
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maktpyramiden och leds nedåt i form av redan bestämda åtgärder till de som utför 

verksamhetens kärnverksamhet i den operativa kärnan.  

 

I starka professionella organisationer som tenderar att vara decentraliserade, såsom sjukvård 

och skola, är förändringsprocesserna märkbart trögare (Mintzberg 1983). I sjukvården är 

personalens kompetens högst viktig och essentiell, därmed är det inte möjligt att automatisera 

dessa tjänster i samma utsträckning. Trots det har digitaliseringen letat sig in även i den 

branschen, men främst i form av att digitala verktyg agerar hjälpmedel snarare än substitut för 

personal. Idag är det till exempel möjligt att genomföra ett läkarbesök utan fysisk närvaro 

med hjälp av Skype eller liknande tjänster. Dock är läkarens funktion ofta densamma 

eftersom det digitala verktyget endast är till för kommunikationen mellan läkare och patient. 

Liknande tendenser ser vi i skolverksamheter, där lärarnas kunskaper utgör en outbytbar 

nyckelfunktion för verksamheten. Det finns dock idag effektiva sökmotorer såsom Google 

och dessa har i sin tur påverkat skolornas biblioteksverksamheter till att bli mindre viktiga för 

eleverna. Det har även blivit lättare att för skolorna att erbjuda webbaserade utbildningar, men 

likväl behövs lärarna i samma utsträckning trots uteblivna fysiska möten.  

 

Som nämnt beror förändringar hos professionella organisationer mycket på hur verksamheten 

är uppbyggd internt, och även på personalens egen inställning till den aktuella förändringen. 

För att en förändring ska få fäste inom en profession är det högst väsentligt att den operativa 

kärnan är villig att förändras. Det beror på att professionella organisationer ofta är 

decentraliserade, och därmed har personalen stor makt över sitt eget arbete och tar således 

många beslut på egen hand. Redovisningsbyråer är naturligtvis uppbyggda på olika vis 

beroende på storlek och vilka tjänster de erbjuder, och detta kan även påverka hur en 

förändring kommer att se ut. En stor redovisningsbyrå har sannolikt olika avdelningar där var 

och en är specialiserade inom olika områden som kan liknas vid Mintzbergs modell över 

maskinbyråkratiska organisationers uppbyggnad, medan en mindre byrå har personal som 

besitter en bredare och mer likartad kompetens. Detta leder oss till frågeställningen hur 

redovisningsbranschen som svag profession fungerar vid förändringsarbete, och vilka faktorer 

som påverkar detta.  
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4 Empiri 
 

4.1 Förändringsprocesser 
 

Samtliga respondenter som medverkat i den här studien är eniga om att branschen har 

påverkats och genomgått ett flertal förändringar över tid på grund av digitaliseringen. En 

respondent berättar för oss att hon varit med i branschen sedan början av nittiotalet och att 

hon sett bokföringssystemen utvecklats från att ha varit helt manuella, till att bli dosbaserade 

under en tid, för att sedan bli webbaserade som de är i byrån idag. Efter att ha sett 

utvecklingen under den tiden har hon skapat sig en uppfattning för i vilka banor hon tror 

förändringen kommer ta härnäst och är idag en person som driver den digitala utvecklingen 

framåt i den byrån hon arbetar på. Hon berättar engagerat om vad som hittills förändrats till 

det digitala i byrån där hon nämner att sättet att lagra information nästan helt övergått till det 

digitala och att bland annat bokslutspärmar helt ersatts med digitala substitut som kan skickas 

mellan kund och konsult. Idag har byrån en rad olika digitala arbetssätt de kan erbjuda sina 

kunder och för att få dem att förstå dess fördelar betonar hon vikten i att arbeta informativt 

och pro-aktivt som konsult för att de ska veta om vilka möjligheter som finns och vad de 

innebär. Hon har en tro på att alla kunder på något sätt kan vinna på att digitaliseras, genom 

att det till exempel frigörs tid för kunden som kan läggas på annat. 

 

En respondent förklarar för oss att deras byrå har påbörjat förändringsprocesser på flera av 

verksamhetens plan och de arbetar bland annat med att i framtiden lagra allt mer information 

digitalt. De ser många fördelar med digital lagring och har kunnat se att deras förändring mot 

att bli digitala börjar ge resultat. Idag sparas mycket mindre information på papper än vad det 

gjorts tidigare och målet är att ha all information sökbar i olika datorsystem. Respondenten 

betonas att de fortfarande har en väg att gå innan de anser sig vara i mål med just den här 

förändringen. De satsar inte enbart på att förändras inom det området utan utvecklas inom 

flera verksamhetsområden mot att bli digitala.  Respondenten berättar att de har avsatt 

resurser till arbete med framtidsutvecklingen för byrån. 

 

“Vi har startat en grupp som kommer att arbeta med hur byrån kan digitaliseras och 

utvecklas i framtiden.” 

 

Som citerat ovan förklarar respondenten att de är drivna mot att digitaliseras. Det har 

resulterat i att de skapat en utvecklingsgrupp av medarbetare vars uppgift är att diskutera och 

ta fram förslag på hur byrån kan förbättras kontinuerligt i framtiden. Syftet med gruppen är att 

utvecklingen inte ska stanna av utan att det ska föras en diskussion som kan generera en 

digitaliserad utveckling. När utvecklingsgruppen skulle startas beskriver respondenten dock 

att de upplevde ett motstånd till förändring till en början och att det saknades engagemang 

kring att genomföra förändringsarbeten. Med utvecklingsgruppen hoppas respondenten dock 

på ett ökat intresse bland sina medarbetare genom att hålla igång en diskussion. 

 

En respondent målar upp en bild för oss av att denna byrå är driven i att digitaliseras. Samma 

respondent berättar även att byrån utvecklat och lanserat sin egen bokföringsapp åt sina 

kunder. Den är tänkt att möta efterfrågan av självbetjäning av bokföringstjänster på 

marknaden och organisationen har en stark tro på att appen är rätt sätt att möta den digitala 

marknaden på. Parallellt med den digitaliserade framfarten i byrån betonar han dock även att 

det finns en medvetenhet om att det kommer finnas kunder i många år framöver som inte vill 
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sköta sin bokföring på egen hand eller ha ett digitalt arbetssätt. Att kunderna är varierade i sitt 

sätt att jobba digitalt med byrån ses som en trygghet. Samtidigt som byrån ‘testar marknaden 

med olika digitala arbetssätt’ som respondenten uttrycker det så finns det en andel kunder 

kvar som är nöjda med ett mer traditionellt arbetssätt.  

 

Två av respondenterna har en stark tro på digitaliseringen och drivs av målet om att kunna 

digitalisera alla eller en majoritet av sina kunder inom en viss tidsram. De är övertygade om 

att digitaliseringen är här för att stanna och att det är en utveckling man som byrå måste följa 

med i för att kunna överleva på marknaden i framtiden vilket skapar en drift att digitalisera sig 

i sitt arbete. De berättar engagerat om att förändringsarbetet är i full gång och arbetet har 

hittills resulterat i att flera manuella och pappersbaserade arbetsmoment bytts ut och ersatts 

mot olika digitala substitut. I appar eller andra webbaserade bokföringsprogram som erbjuds 

kan kunden fotografera eller scanna in sina underlag och lägga in dem direkt i programmet 

där redovisningskonsulten också kan ta del av underlagen. Det gör att momentet där underlag 

i pappersform inlämnas till redovisningskonsulten en gång varje redovisningsperiod kan 

förenklas och omformuleras till ett digitalt samarbete som kan ske mer löpande.  

 

“Sedan vi blev webbaserade har det inte hänt så mycket fram tills för bara ett par år 

sedan när det fullkomligt exploderat av förändring.” 

 

Som ovan citerat har det skett mycket inom den digitala utvecklingen den senaste tiden. 

Bilden av att det traditionella och pappersbaserade informationsutbytet mellan 

redovisningskonsult och kund är ineffektivt både tids- och miljömässigt delas mellan båda 

respondenter. De tror starkt på att en utveckling gentemot digitaliseringen är rätt väg att gå.  

 

Tre av respondenterna i studien delar denna tro på digitaliseringen men avser medvetet att inte 

vara ledande inom utvecklingen. En av respondenterna uttrycker att deras utmaning är att 

följa med i den digitala utvecklingen på rätt sätt. Hon betonar att de inte är villiga att lägga de 

resurser på att vara ledande i utvecklingen utan att de har en plan om att analysera andra 

byråers förändring först innan de tar beslut om egen förändring. Hon menar att det då kan ge 

en bild av vilka förändringar som får önskad effekt och vilka som inte gör det genom att 

studera andra byråers lyckade och mindre lyckade resultat av förändringar gentemot 

digitaliseringen. Hon tycker att det är viktigt att utvecklas i takt med branschens utveckling 

men att man behöver börja med att förstå vilka fördelar en förändring skulle innebära innan 

man börjar förändras. Genom att studera andras resultat får man den förståelsen menar hon. 

När vi frågar hur de lagrar sin information idag får vi liknande svar från dessa respondenter. 

De har alla tagit in möjligheter att lagra dokument och annan information digitalt men ofta 

sker lagring genom en kombination av ett digitalt och ett traditionellt pappersbaserat sätt. 

 

En annan respondent påtalar en mer skeptisk inställning till digitaliseringen. Hon berättar för 

oss att de är en mindre byrå och inte har så stora möjligheter till att arbeta digitalt. Hon 

betonar att de inte heller tror att branschen kommer att förändras i så stor omfattning och att 

det inte utgör någon fara att man som byrå inte digitaliseras. Respondenten har observerat att 

appar och andra digitala verktyg kommit ut på marknaden men hon tror att det traditionella 

sätten att arbeta med kunder fortfarande kommer att dominera och att redovisningskonsultens 

roll inte kommer att förändras i en stor utsträckning. Hon menar vidare att de digitala 

verktygen inte har möjlighet att förändra deras sätt att arbeta som vissa verkar tro, utan att det 

endast skapar merarbete för både byrå och kund. Respondentens åsikt är att det är mycket 

enklare och säkrare att lämna in kvitton och andra underlag i pappersform direkt till byrån 

istället för att ta osäkrare omvägar genom användandet av digitala verktyg. Hon har även 
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observerat en riskmedvetenhet hos kunderna om att digitaliseras för mycket och att det inte 

finns något utbrett intresse hos deras kunder för att arbeta digitalt. Hon uttrycker: 

 

“Branschen kommer inte att förändras om inte kunderna gör det.” 

 

Som citerat ovan menar respondenten att det är kundernas intresse som styr deras sätt att 

förändras och inte digitaliseringen i sig. Hon betonar att redovisningsbyråer är till för 

kunderna och inte tvärt om, vilket gör att hon anser att det är kundernas vilja som ska styra 

eventuella förändringar. Denna inställning delas i stora drag av den sista av studiens 

respondenter som också betonar att förändringar utgår ifrån kundernas vilja i första hand. Det 

är alltid högsta prioritet att vara kunden till lags, och därmed måste arbetet anpassas efter 

dem. Hon menar att det är orimligt att ha som mål att alla kunder ska bli digitala, eftersom 

kunderna är byråns viktigaste tillgång vilket lägger grunden för att låta kunden avgöra vilket 

arbetssätt som är bäst lämpat för just dem och deras relation med redovisningsbyrån. Hon ser 

det som naturligt att ha en blandad kundbas vad gäller hur digitalt de arbetar och ser ingen 

nackdel i att ha det så. Eftersom att alla kunder är unika och det mest effektiva blir då att göra 

det som är lättast för just dem menar hon. Samma åsikt delas av fler respondenter där flera är 

överens om att storleken på kundens verksamhet är det som huvudsakligen styr om det ger 

mervärde att sätta in nya digitala lösningar eller inte. En av respondenterna som delar denna 

åsikt berättar att hon arbetar för en stor redovisningsbyrå som har många alternativ att erbjuda 

sina kunder, både digitala och mer traditionella. Hon berättar att den grad kunderna är 

digitaliserade byrån därför är väldig blandad eftersom att varje kund får bestämma arbetssätt, 

och hon har observerat att kundernas ålder är en faktor som påverkar deras val att vilja arbeta 

digitalt eller inte. Hon uttrycker: 

 

“Vi utgår alltid ifrån hur kunden vill arbeta. Men ju yngre kunderna är, desto mer 

digitala vill de i regel vara”. 

 

I de byråer som valt att genomgå förändringar har samtliga respondenter påtalat att de upplevt 

en tröghet i förändringsprocessen, främst i introduceringsstadiet till förändringarna. De 

upplever en ovilja till förändring både hos kunder och personal. En av respondenterna tror att 

svårigheten att få igenom förändringar kan bero på att människor i allmänhet är ganska 

förändringsobenägna när man alltid gjort på ett sätt som fungerat bra. Respondenten fortsätter 

vidare med att berätta att hon sett när trögheten i starten väl övervunnits att 

förändringsprocesserna efter det kunnat fortlöpa ganska smärtfritt. En annan respondent som 

uppmärksammat samma fenomen berättar att nya arbetssätt kan kännas svåra och jobbiga i 

början innan man lärt sig dess fördelar. Hon kallar den perioden för en ‘uppstartssträcka’ 

innan förändringen kunnat ta fart.  

 

Denna tröghet i uppstarten av förändringarna hanterar respondenterna på olika sätt. En 

respondent berättar att hon själv ofta blir den drivande i förändringsprocesser gentemot 

digitaliseringen och att det helt enkelt handlar om intresse och personlighet. Hon beskriver sig 

själv som väldigt teknikintresserad och antar därför rollen som en av de drivande i 

utvecklingen medan kollegor som inte besitter samma intresse ofta får en mer efterföljande 

roll som grundar sig i att förstå och att lära sig de nya arbetssätten som tas fram. Denna typ av 

fördelning tycker respondenten fungerat väldigt bra i byrån och hon förklarar att alla varit 

nöjda med den. Hon betonar vikten i att som drivande kunna argumentera för sina 

medarbetare om varför en förändring bör genomföras och vad byrån kan vinna på 

förändringen, och det är något som instäms av en annan respondent med en liknande 

inställning till digitaliseringen. Förstår alla byråns medarbetare förändringens fördelar är det 
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inte så svårt att uppnå viljan till att förändras menar respondenten. Att ha en eller ett fåtal 

personer som är drivande i gruppen återfinns hos ytterligare två respondenter. 

 

Motstånd och tröghet vad gäller förändringar återfinns inte enbart hos personalen utan 

upplevs även från kunderna av de respondenter som genomgått förändringar. Samtliga 

respondenter upplever att många äldre företagare ofta har en ovilja till att förändras som 

urskiljer sig från de yngre som är mer öppna till nya sätt att arbeta på. En respondent är därför 

noga med att påtala att byrån aldrig skulle tvinga på någon kund att arbeta på ett sätt de inte är 

bekväma med. Nästan alla respondenter menar dessutom att ingen av parterna skulle tjäna på 

att bli digitala för sakens skull, utan att det måste vara fler faktorer som spelar in för att det 

ska kunna skapa mervärde för kund och redovisningsbyrå.  

 

 

4.2 Yrkesrollens förändringar 
 

“Man har hört i ganska många år att redovisningsbranschen inte kommer att finnas kvar 

i framtiden. Jag har dock svårt att se att vi inte behövs i framtiden på något sätt, men jag 

tror att rollen kanske förändras till att bli mer stöttande för kunden.” 

 

Respondenten som citeras ovan är övertygad om att digitaliseringen inte kommer att ersätta 

någon personal i deras profession men hon tror att redovisningskonsultens roll kommer att 

utvecklas och förändras till att bli något annat för att passa på en framtida digitaliserad 

marknad. Hon tror att kunder kommer att göra mycket mer arbete själva vad gäller bokföring 

och att detta till stor del därför försvinner från konsultens ansvar. Men på grund av att 

kunderna sällan är utbildade ekonomer så ser hon inget hot i en sådan utveckling. Hon menar 

att redovisningskonsultens roll i framtiden troligen skulle kunna förändras till att bli mer 

hjälpande och rådgivande för kunden i de bokföringssystem som används. Detta är en åsikt 

som delas med en annan respondent som också tror att rådgivning kommer bli mer betydande 

i redovisningskonsultens roll i framtiden, och att hon menar att hon redan idag ser tendenser 

till att den utvecklingen startat. Branschorganisationerna de jobbar mot vill att de ska vara mer 

rådgivare och det tror hon i sin tur är en konsekvens av att revisionsplikten försvann för de 

mindre företagen år 2010. Hon påstår att redovisningskonsulter delvis träder in i den rollen i 

samband med det. Precis som ny teknik idag påverkar branschen kan alla händelser som 

direkt eller indirekt är kopplade till redovisningsområdet utgöra en påverkande faktor. Att 

rollen som konsult utvecklas mot mer rådgivande tror hon därför startade redan då och det är 

något som byrån idag arbetar med att försöka anpassa sig efter.  

 

En annan respondent är mer skeptisk till att redovisningskonsultens roll skulle förändras och 

påtalar att det under lång tid har varit tal om stora förändringar som kommer ställa om hela 

branschen, men att det trots det inte hänt så mycket. Hon har åsikten om att det varit ‘stora ord 

och liten verkstad’ när det kommer till vilken påverkan digitaliseringen faktiskt haft på 

branschen och dess aktörer. Hon tror att det kan bero på att riktiga förändringar inte enbart 

kan grunda sig i att man ska jobba på ett mer digitalt sätt och att involvera digitala verktyg i 

det befintliga sättet att arbeta, utan att de även måste förändra sättet att tänka och hantera 

rollen som redovisningskonsult. Inslag av digitala verktyg kan komma att bli vanligare i 

framtiden men att redovisningskonsultens roll inte kommer att försvinna eller förändras så 

avsevärt. Momentet med arbeta sig igenom en hög med underlag från kund kan möjligtvis 

komma att ersättas med digitala underlag, men konsultens roll i det hela är fortfarande 

densamma menar hon. Genom att ta in digitala verktyg i redovisningskonsultens arbete med 
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kunden underlättar på så vis att bokföring kan göras mer löpande. Underlag kan registreras 

fortlöpande digitalt istället för att samlas på hög och lämnas in i pappersform till konsulten en 

gång per period, som ofta blir fallet vid ett pappersbaserat samarbete. Fler respondenter 

instämmer med att konsultens samarbete med kunden kan underlättas av digitala verktyg. Att 

bokföringen blir mer löpande gör att även konsultens och kundens arbete med den kan 

förändras till att bli mer löpande snarare än att ständigt arbeta efter deadlines. En av 

respondenterna  menar då att digitala arbetssätt på så vis kan eliminera stora arbetstoppar och 

-dalar i samarbetet med kunden.  

 

En av respondenterna har en större tro på att redovisningskonsultens roll kommer att ändras. 

Hon berättar att hon tror att konsultens roll måste utvecklas till att bli mer informativa 

gentemot kunden när det kommer fler möjligheter att bygga sina samarbeten med kunden och 

det är det byrån väljer att jobba mot. Hon betonar vikten av att konsulten behöver förstå hur 

olika sätt att arbeta på går till och vilka för- och nackdelar som finns med olika alternativ för 

att kunna upplevas som professionell gentemot kunden. Om konsulten själv är övertygad om 

digitaliseringens fördelar blir det lättare att överföra den bilden till kunden och kunden känner 

att den får personligt anpassad service. Hon förklarar att det finns många punkter att trycka på 

när det kommer till att arbeta informativt och pro-aktivt med kunden. Övergår kunden till ett 

digitalt arbetssätt frigörs till exempel ofta tid för honom eller henne som kan läggas på annat. 

Hon betonar att konsulterna i hennes byrå redan börjat utvecklas åt detta hållet och hon har 

sett ett ökat intresse för digitaliseringen både hos personal och hos kunder, och uttrycker:  

 

“De flesta blir ganska intresserade när man börjar introducera dem för digitala 

arbetssätt.” 

 

4.3 Digitaliseringens hot och möjligheter 
 

En av digitaliseringens främsta möjligheter som uppmärksammats av flera av studiens 

respondenter är att det kan bidra till att konsulter börjar arbeta på ett mer likartat sätt. Detta 

skapar flera fördelar där några respondenter menar att digitala arbetssätt styr upp 

arbetsgången med kunden och att det på så vis inte skiljer sig så mycket mellan olika 

konsulter. Kunderna får så mer likartad service och konsulterna får det lättare att hjälpa 

varandra med olika kunder eller ta över varandras kunder i de fall det skulle bli aktuellt. En 

respondent påtalar att detta leder till ökade effektiviseringar i arbetet och i situationer där 

konsulter behöver hjälpa varandra eller ta över andras kunder. En av de intervjuade instämmer 

att detta är något som utan tvekan ger mervärde för byrån, men som ställer sig skeptisk till att 

kunderna möjligtvis inte märker någon större skillnad. Hon menar att utvecklingskostnaderna 

är det som kommer drabba kunderna i slutändan vilket gör att de kan få betala mer för att 

konsulterna ska kunna förbättra sitt interna arbetssätt. 

 

En av de respondenter som är tydligt driven av att digitalisera byrån hon arbetar för uttrycker 

en övertygelse om att digitaliseringen utgör stora möjligheter för framtiden. Eftersom att ett 

webbaserat arbetssätt, till skillnad från ett pappersbaserat arbetssätt, sker i realtid istället för i 

dåtid kan man på så sätt basera rådgivning på det som händer nu istället för det som hände 

förra perioden, menar hon. Detta instäms av ytterligare en respondent som menar att det utgör 

en fördel om bokföringsarbetet mer övergår till kunden och redovisningskonsulten då behöver 

fokusera på att sälja rådgivningstid istället. En bokföring i realtid ger då en bättre kvalitet på 

rådgivningen genom att konsulten kan se vad som händer just nu i företaget istället för vad 

som hände under föregående månad menar han. Utöver kvaliteten på rådgivning ser han även 
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att digitaliseringen effektiviserar konsulternas arbete genom att flera moment kan göras 

snabbare med hjälp av tekniken. Han berättar att den byrån han arbetar på redan kommit en 

bra bit på vägen i den här utvecklingen men att effektiviseringsvinsterna som hittills gjorts i 

byrån främst gynnat kunderna. Det beror på trots att konsulterna arbetar snabbare så betalar 

kunderna per arbetad timme vilket gör att tidsvinsten tillfaller dem. Allt eftersom denna 

utveckling fortskrider i byrån ser han detta som en potentiell utvecklingspunkt i byrån. Som 

lösning för det diskuteras det att införa fasta priser för kunderna. Fördelarna respondenten ser 

med det är att alla ytterligare tidsvinster som görs i byrån då skulle tillfalla byrån. Att 

rådgivning skulle ingå i de fasta priserna tror han även skapar möjligheter till ett ökat 

kundintresse för rådgivning. På så vis kan redovisningskonsulten fortfarande vara viktig för 

kunden samtidigt som rollen förändras i takt med digitaliseringen menar han. 

 

“Digitala lösningar öppnar upp och möjliggör för både kunder och konsulterna att jobba 

på olika platser, och framför allt involveras kunden i sin redovisning.”  

 

Ovan citeras en av respondenterna som ser flera möjligheter med digitaliseringen i branschen. 

Hon instämmer med en annan respondents åsikt om att digitaliseringen möjliggör för kunden 

att bli mer involverad i sin egen redovisning och således kan bidra till att kvaliteten på olika 

typer av rådgivning förbättras när kunden själv har mer insikt i sina siffror. Kunden kan därför 

få en bredare förståelse till vad siffrorna faktiskt reflekterar och hur man genom sitt sätt att 

bedriva sin verksamhet kan påverka dem. Vidare säger hon att kunden och 

redovisningskonsulten blir samarbetspartners på en ny nivå istället för att kunden helt 

överlämnar allt ansvar, och alla papper, till sin redovisningskonsult. Hon ser därför positivt på 

att arbetsmoment av pappershantering försvinner, och tror starkt på att detta är rätt väg att gå. 

Hon menar att det största hotet med digitaliseringen ligger i att inte vilja förändras och 

utvecklas gentemot den. Hon tar upp ett exempel där just bristen på information om vilka 

olika arbetsmöjligheter som fanns gjorde att en konsult förlorade en kund.  

 

“Kunden som hade varit hos oss i tio år jobbade på det traditionella sättet genom att 

skicka in sina underlag på papper som han alltid gjort. När han sedan fick reda på vilka 

andra möjligheter byrån kunnat erbjuda och utan att ha upplyst honom om detta blev 

han missnöjd och gick till en annan byrå. Och det är så talande!”  

 

Hon tror därför starkt på att byrån måste kunna erbjuda digitala alternativ till sina kunder samt 

att arbeta proaktivt för att alla ska förstå vilka möjligheter som finns. Även om kunder idag är 

nöjda med ett traditionellt sätt att arbeta på är det inte säkert att de är nöjda med det sättet 

imorgon menar hon. Detta instäms av ytterligare en respondent som valt att driva 

digitaliseringen framåt i sin byrå. Han ser hot i att både utvecklas för snabbt och för långsamt 

där han betonar byråns utmaning att hålla sig i framkant vad gäller moderna arbetsverktyg och 

samtidigt balansera det med att fortsätta vara viktig för kunden. Han menar att att det finns 

faror med att digitaliseras för snabbt och låta kunden bli alltför självständig och inte ser 

konsulten som en viktig hjälp, samtidigt som han anser att det kan det vara en ännu större fara 

att inte göra förändras. Han tror att nya företagare förväntar sig att man kan sköta sin 

bokföring på ett modernt sätt, vilket då ställer krav på byrån att kunna erbjuda sina kunder 

det. 

 

En respondent som är mer skeptisk till digitaliseringen anser att hoten för professionen istället 

är större i att förändras än att fortsätta arbeta på ett traditionellt sätt. Hon förklarar att hon har 

varit i branschen länge och har sett många förändringar som branschen genomgått. 

Digitaliseringen ses därför som en i mängden av andra förändringar, och ses därför inte som 
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något större hot som är nödvändigt att anpassa sig efter. Hon menar att förändringar sker hela 

tiden, och det viktigaste är att anpassa sig i den grad man själv anser vara bra. Hon ser nya 

webbaserade program som en möjlighet för byrån eftersom kunden då kan göra lite själv och 

byrån resten, där personliga möten i viss grad kan ersättas av att kund och konsult kan vara 

uppkopplade samtidigt och ser gärna en sådan förändring i byrån i framtiden. Hon trivs med 

att inte ligga i framkant vad gäller förändringar, utan ser det som en fördel att inga förhastade 

val sker. Hon tror att utveckling är något som behöver ske kontinuerligt eftersom arbetssättet 

som fungerar idag kanske inte gör det i framtiden men betonar vikten över att inte 

digitaliseras för digitaliseringens skull. Det anses viktigt att ta hänsyn till det som sker i 

branschen och att vara öppen för förändring. Varje byrå har dock ett ansvar att inte skada sin 

relation till sina kunder genom att förändras till något kunderna inte vill ha. Detta får medhåll 

av en annan respondent som menar att förändringar innebär en utmaning för byrån genom att 

kunna få kunderna att hänga med i samma förändringstakt som byrån vill. Hon betonar att hon 

genom sitt yrke inom en profession måste kunna ge kunden trygghet i sin relation till byrån. 

Vid allt för stora förändringar finns det en risk att detta förtroende skadas menar hon. 

 

Denna inställning får mothåll från de respondenter som är drivna mot att digitaliseras. 

Eftersom att alla kunder är olika vill dessa respondenter kunna erbjuda olika alternativ där 

vissa föredrar ett traditionellt sätt att arbeta på medan andra kanske önskar ett digitalt 

arbetssätt. En respondent menar att det nästintill är en skyldighet att kunna erbjuda kunder 

olika alternativ och att kunna rådgiva dem i vilket alternativ som är bäst lämpat för varje 

kund. Hon menar att one-size fits all inte existerar i redovisningsbranschen och att man som 

profession ska kunna ge kundanpassad service utifrån en bedömning av vilket arbetssätt som 

passar varje kund bäst. 

 

4.4 Strategier  
 

“Vårt mål är att bli årets framtidsbyrå nästa år. Då vill vi vara ledande inom det här”  

 

Som citerat ovan sätter respondenten ribban högt och siktar på att bli ledande inom 

digitaliseringen. Byråns strategi för att nå dit är just att kunna erbjuda sina kunder de senaste 

och mest moderna lösningarna vad gäller digitala arbetssätt och att själva hitta fördelarna med 

de arbetssätten. Själv ser hon flera fördelar med digitaliseringen och värnar om att alla 

medarbetare och kunder också behöver förstå dess fördelar för att byrån ska kunna nå till sitt 

mål med den digitala utvecklingen. Det är en viktig del att kunna erbjuda kunden digital 

service för att ta utvecklingen framåt. Även konsulter måste arbeta informerande och pro-

aktivt som en minst lika viktig del i förändringsprocessen i att få kunderna att vilja arbeta 

digitalt. Hon beskriver att det ofta kan infinna sig en tröghet i förändringsprocesser om inte 

alla är med på tåget och ökad kunskap om digitala arbetssätt hoppas hon vara lösningen på 

problemet. Hon menar att om redovisningskonsulten besitter kunskap om och förstår 

digitaliseringens fördelar blir det lättare för kunden att bli övertygad om att det är ett bra sätt 

att arbeta på. Kunderna litar på att redovisningskonsulten ska vara professionell och kunna ge 

kundanpassad service, vilket gör att konsulten har mycket att säga till om i rådgivningen med 

kunden när den själv förstår fördelarna i olika digitala arbetssätt. Den kunskapen gör 

dessutom att rådgivningen blir bättre och kan hålla en högre kvalitet tror respondenten.  

 

Att göra byrån digital märker vi ligger respondenten varmt om hjärtat och hon driver gärna 

den utvecklingen framåt. Eftersom att hon är ansvarig för redovisningsavdelningen på sitt 

kontor har hon strategiskt byggt upp en redovisningsgrupp på cirka tjugo personer vars mål är 
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att arbeta med digitaliseringen inom byrån. Hon menar att det viktigaste med arbetet är att 

konsulter behöver skapa sig en förståelse att alla kunder kan vinna på digitala sätt att arbeta, 

och att man inte ska döma kunderna efter ålder, nuvarande sätt att arbeta eller andra faktorer. 

Deras strategi är därför att tillhandahålla moderna sätt att arbeta på och att alla kunder ska 

vara informerade om vilka möjligheter byrån erbjuder dem. För att som byrå bli digitaliserad 

är hon övertygad om att de ska jobba pro-aktivt och hon tror att det kan ta dem långt i den 

digitaliserade utvecklingen.  

 

En annan respondent som också har som mål att digitalisera sina kunder har tagit den 

utvecklingen i egna händer genom att utveckla en egen bokföringsapp. Med den hoppas 

respondenten kunna förenkla bokföringen för kunden och att få den mer involverad i sina 

räkenskaper. Han har dock en beredskap på att det kommer ta tid innan byrån är helt 

digitaliserad. Byrån har därför utvecklat en strategi gentemot digitaliseringen som baseras på 

två steg. Planen över hur de ska digitalisera hela sin kundbas är att först låta alla nya kunder 

som kommer in till byrån direkt starta med ett digitalt arbetssätt. På så vis skapas inga nya 

samarbeten som grundar sig i ett traditionellt arbetssätt. I det andra steget för att digitalisera 

befintliga kunder kommer byrån att gå igenom samtliga kunder för att se vilka som är 

anpassade till att kunna arbeta mer digitalt. Respondenten här tror att unga företagare är mer 

inställda och förberedda på det sättet att arbeta på grund av deras vana av ny teknik, till 

skillnad från äldre generationer. Därför tror han på strategin om att erbjuda alla nya kunder 

digitala lösningar och att de yngre befintliga kunderna också ganska snabbt kommer att vilja 

övergå till ett digitalt arbetssätt. På så vis kommer gruppen med kunder som vill arbeta på ett 

traditionellt sätt att minska över tid. Byrån har även tagit fram en utvecklingsgrupp som ska 

driva digitaliseringarbetet framåt i byrån.  

 

Respondenten menar vidare att byråns strategi alltid varit att alla anställda ska kunna 

genomföra alla arbetsuppgifter och att byrån inte avsett att dela upp arbetet i olika mindre 

områden. Det har lett till en bred kompetens hos de anställda som mot sina kunder anses vara 

professionella, och han anser det även vara en stor fördel i framtiden när han tror att konsulter 

kommer att få en mer rådgivande roll. Alla konsulter i deras byrå skulle klara den 

förändringen eftersom de har kunskap inom alla områden inom professionen menar han. 

Deras byrå är relativt liten vilket gjort att de byggt upp en så bred kompetens bland sina 

medarbetare menar han. Han tar även upp ett exempel där han jämför byrån med större 

aktörer som ofta har olika avdelningar för olika redovisningsområden där han tror 

rådgivningsrollen kommer se annorlunda ut eftersom kompetenserna där är så uppdelade. 

 

En annan respondent med en något mer nedtonad inställning till digitaliseringen uttrycker att 

de har som strategi att följa med i den digitala utvecklingen men att de inte avser att ligga i 

framkant av den. Hon ser möjligheter i att låta förändringen ta sin tid där hon på så vis kan få 

en bättre bild av hur branschen kommer att utveckla sig innan de själva förändras. Hon menar 

att ny information sprids snabbt om när nya program och funktioner kommit ut på marknaden 

men att de avsiktligt väljer att analysera och avvakta innan de anammar nya arbetssätt. Hon 

betonar vikten i att först förstå vilka fördelar man får av en förändring innan man ger sig in i 

den, och att det sällan blir bra resultat genom förhastade val. Detta ger dem en möjlighet att 

analysera de förändringar som slår rot i branschen, och vilka som passerar. Hon menar att 

deras strategiska utmaning är att följa med i utvecklingen i rätt takt och på rätt sätt. Detta är 

något som ytterligare en respondent håller med om som har valt en likartad strategi om att 

följa andra aktörers utveckling för att hinna få kunskap om vilka effekter en förändring ger 

inann man själv väljer att anta den. Hon menar att kundens vilja alltid har första prioritet och 

att det måste styra deras sätt att arbeta. Samtidigt säger hon att byrån är duktiga på att bevaka 
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omvärlden och att följa med i vad som händer. Hon menar att deras strategi inte är förändra 

någon som inte vill bli förändrad. Önskar kunder att arbeta traditionellt låter byrån samarbetet 

med de kunderna vara traditionellt. Hon ser fördelar med att ha alla kunder digitalt och har 

möjlighet att erbjuda dem digitala sätt att arbeta på. Att få alla kunder att övergå till de sätten 

är dock inget de strategiskt arbetar med idag.  

 

Liknande strategier uppmärksammar vi hos två ytterligare respondenter. De menar att en 

strategi som går ut på att förändra ovilliga kunder aldrig skulle fungera för dem. En av dem 

berättar om ett exempel från en konkurrerande byrå som haft som mål att digitalisera alla sina 

kunder där flera anställda var ovilliga till förändringen och tog med sig sina kunder och 

lämnade byrån. Hon är därför övertygad om att en för hastig förändring enbart skulle skada 

byrån och hon ställer sig även frågande till vem det blir som får betala för alla nya lösningar. 

Hon är inte säker på att kunderna är positiva till nya arbetssätt och nya program som kostar 

dem mer tid och pengar om de inte ser mervärde i det. Respondenten menar att de avser att 

tillhandahålla ett traditionellt sätt att arbeta på till sina kunder och att det sättet kontinuerligt 

förbättras med mindre justeringar. Som profession menar hon att relationen till kunden är det 

viktiga och att utveckla något som inte intresserar dem enbart utgör onödig tid och kostnad. 

 

Den andra respondenten instämmer i denna inställningen till digitaliseringen. Hon menar att 

om kunderna inte ser någon direkt nytta med att förändras, kommer de inte vara villiga att 

genomföra förändringen. Hon betonar även att det inte är redovisningsbyråns sak att 

bestämma om kunder ska arbeta digitalt eller inte eftersom att det är kundens bokföring 

arbetet grundar sig i. Respondenten är kritisk till att digitalisering skulle förändra branschen, 

vilket gör att de inte har någon utmärkande strategi för att ställa om sin byrå och sina kunder 

till att bli mer digitala. Hon menar att deras kunder trivs med att arbeta på ett traditionellt sätt 

och att det därför kommer att styra byrå till att fortsätta arbeta så. Dock utesluter hon inte att 

mindre förändringar som skulle effektivisera arbetet kan ske, men hon ser det inte som en 

nödvändighet att förändras med anledning att fortsätta finnas kvar på marknaden. 

 

4.5 Sammanfattning av empiri 
 

Samtliga respondenter är överens om att det hänt mycket på redovisningsbranschen de senaste 

åren och de uppmärksammar framfarten av digital teknik. Uppfattningen om hur man som 

byrå bäst möter dessa förändringar skiljer sig dock mellan respondenterna. Vår uppfattning är 

att det kan bero på människors egna sätt att tolka verkligheten och detta har lett till att vissa 

anser att förändring gentemot digitaliseringen där exempelvis appar och digitala 

bokföringssystem är sättet att klara sig på framtidens marknad, medan andra menar att det 

alltid kommer att finnas ett behov och en efterfrågan på traditionella sätt att redovisa. Vissa 

verkar drivas av digitaliseringens fördelar medan andra betonar dess hot vilket skapar olika 

processer och uppfattningar i de olika verksamheterna. Dessa olika uppfattningar leder till att 

olika byråer reagerar och arbetar på olika vis vad gäller digitaliseringen där vissa genomgår 

förändringsprocesser och andra inte.  

 

Av de respondenter som genomgår förändringsprocesser är samtliga överens om att 

förändringar nästan alltid möts av någon slags motstånd, både internt och externt. De interna 

motstånden utgörs av personalens ovilja till förändring och de externa är en ovilja hos 

kunderna. Dessa motstånd grundar sig helt enkelt i att personalen och kunderna tycker att 

deras nuvarande arbetssätt fungerar bra och att det finns en oförståelse kring de digitala 

arbetssättens för- och nackdelar.  
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När ny teknik tar över branschen innebär det att vissa arbetsmoment påverkas, så även 

redovisningskonsultens. Det finns dock ingen entydig tro på vad som kommer att hända med 

rollen. Vissa respondenter väljer att utvecklas med tron om att rollen kommer att bli mer 

rådgivande och säljande, medan andra respondenter arbetade med tron om en oförändrad 

yrkesroll med motiveringen om att kompetensen alltid kommer att vara nödvändig för 

kunden. De med en stark tro på digitaliseringen menar att kundernas efterfrågan ökar på 

självbetjäningstjänster och digitala arbetssätt medan de respondenter som ställer sig skeptiska 

till digitaliseringen menar att det är orimligt att genomföra en förändring som inte kunderna 

efterfrågar med risk att förlora dem. Uppfattningen kring kunders preferenser och byråns 

generella inställning och intresse till digitaliseringen är därmed väldigt uppdelad mellan 

aktörer och det påverkar organisationens sätt att bemöta utmaningen.   

 

För att rama in och kategorisera dessa olika uppfattningar och vilka faktorer som påverkar 

valet av strategi för att möta digitaliseringens utmaningar kommer vi i nästa kapitel analysera 

våra empiriska resultat med hjälp av teori som presenterades i studiens referensram. 
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5 Analys 
 

5.1 Hur möts behovet av förändring? 
 

Samtliga respondenter uppmärksammar digitaliseringens framfart i branschen, men deras 

åsikter kring den har visat sig skilja sig kraftigt åt. En majoritet av studiens respondenter 

väljer att förändras genom att vara ledande inom utvecklingen på marknaden eller att följa 

efter den utveckling som andra genomfört. Endast två av studiens respondenter ställer sig 

kritiska till digitaliseringen med åsikten om att förändring inte är nödvändig inom 

professionen. 

 

Beroende på hur de ställer sig till digitaliseringen och vilka potentiella hot och möjligheter de 

anser att utvecklingen besitter har de utformat olika strategier för att möta den. Vi kan 

observera att de två respondenter som har en stark tro på digitaliseringens möjligheter och 

som menar att hoten ligger i att inte möta den utvecklingen har aktiva förändringsprocesser 

igång för att digitalisera sina verksamheter. De tre respondenter som också har en positiv 

inställning till digitaliseringen men som inte valt att avsätta lika mycket resurser till den väljer 

ofta att följa efter andras utveckling som görs i branschen. Gemensamt för dessa fem 

respondenter som förklarat att de genomgår förändring har varit att alla mötts av ett motstånd 

till förändringen, främst vid uppstarten av förändringsprocesserna. 

 

Tidigare forskning kring förändringsprocesser i professionella organisationer konstaterar att 

det finns en inneboende tröghet mot förändring som skiljer professionella organisationer i 

stora drag ifrån hierarkiska maskinbyråkratier (Cheng 1990; Freidson & Sales 1983). Denna 

tröghet består av ett internt och externt motstånd till förändring genom att organisationens 

medarbetare och kunder till viss grad påvisar en ovilja till att förändras. Att samtliga 

redovisningsbyråer som i studien uppger att de genomgår förändring upplever en tröghet vid 

förändringsprocesserna är just därför en egenskap av dess professionella 

organisationsstruktur. Detta överensstämmer med forskning av Cheng (1990) och Freidson 

och Sales (1983) som presenterats i studiens referensram. Denna tröghet är en likhet 

redovisningsbranschen har med andra professioner såsom vård och skola som studien kunnat 

presentera är organisationer som också stöter på motstånd vid förändringsarbeten. 

Förändringsprocesser i professioner sker genom att alla individer i den operativa kärnan 

behöver bli övertygade om förändringens fördelar och då bli villiga att samarbeta vid 

genomförandet. Flera av studiens respondenter vittnar just om vikten av att alla är villiga att 

förändras för att en förändring ska vara möjlig att genomföra. Det visar på en förståelse kring 

sin organisationsstruktur och eftersom att dessa organisationers nyckelfunktion utgörs av den 

operativa kärnan och den kunskap som besitts i den är det av hög väsentlighet att 

medarbetarna här är villiga att förändras. Vi kan utifrån studien urskilja att respondenterna 

valt olika sätt för att kunna övervinna denna tröghet där vi främst observerat två sätt; där hela 

gruppen gemensamt driver förändringsarbetet eller att en eller ett fåtal individer blir ledande i 

byråns utveckling medan en större massa blir efterföljande. Det senare nämnda sättet har 

egenskaper som liknar ett maskinbyråkratiskt sätt att förändras i form av att en en del driver 

förändring och en annan del följer efter. 
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En av respondenterna uttrycker: 

 

“Nya sätt att jobba på känns lite jobbiga innan man lärt sig. Det blir helt enkelt en 

uppstartssträcka.” 

 

Denna ‘uppstartssträcka’ som respondenten uppmärksammat är i teorin förfarandet när 

konsulterna i den operativa kärnan är på väg att övertygas om fördelarna med ett nytt sätt att 

jobba, och det är här det inre motståndet ofta uppkommer. Människan kan i sin natur vara 

motståndare till förändring och när flera individer behöver övertygas skapas därför ibland en 

tröghet som kan variera i omfattning. Denna kan uppstå vid hierarkiska maskinbyråkratier 

men elimineras ofta innan den hunnit utgöra ett problem. Det beror på att det inte är lika 

många som behöver övertygas om fördelarna med ett nytt arbetssätt genom att det endast är 

en eller ett fåtal individer som bestämmer över den stora massan i den operativa kärnan. 

Redovisningsbranschen är en gren inom affärsprofessionalismen eller ‘business 

professionalism’ som enligt Shah, Anderson och Humphrey (2008) är något svårare att 

definiera som profession än organisationer inom till exempel vård och skola. På så sätt är 

ekonomiska professioner inte lika starka som sådana inom vården eller skolan och därför 

verkar dessa organisationer som vi i vår studie belyst kunna använda sig av 

maskinbyråkratiska egenskaper vid sättet att förändras. De kan leda till att en viss grad av den 

inneboende tröghet elimineras genom att organisationen anpassar sig efter vissa 

maskinbyråkratiska förändringssätt. 

 

De respondenter som valt att inte genomföra förändringsarbete har i våra intervjuer inte 

påtalat att de uppmärksammat någon tröghet, vilket ytterligare bekräftar teorierna om att 

motståndet är en karaktäriserande egenskap hos professionella organisationers sätt att 

förändras. Att redovisningsbranschen inte revolutionerats i samma hastighet och omfattning 

som bankbranschen av digitaliseringens utveckling beror därför på dess professionella 

organisationsstruktur. Att dess professionella struktur inte är lika stark som inom vård och 

skola gör att branschens aktörer ändå kunnat anamma vissa önskvärda egenskaper 

maskinbyråkratin besitter i sitt sätt att förändras, såsom vid delegeringen och uppdelningen av 

förändringsarbetet. Vi har dock inte kunnat identifiera organisationens storlek som någon 

påverkande faktor vad gäller anammandet av ett förändringssätt med dessa 

maskinbyråkratiska inslag. En av de respondenterna som var minst till storleken använde sig 

av ett sådant sätt att driva förändringsarbete, liksom flera andra respondenter av både stor och 

medelstor storlek. Freidson och Sales (1983) teorier om att större byråer skulle vara mer 

maskinbyråkratiskt strukturerade är därför något som inte kan tillämpas på den här studiens 

resultat över organisationers strategiarbete och förändringsprocesser gentemot 

digitaliseringen. Den kan bero på att Freidson och Sales (1983) teorier är hämtade från studier 

av professionella organisationers dagliga verksamhet och kan därför skilja sig ifrån de 

processer som sker mer sällan, som i det här aktuella fallet. 

 

Den enskilt vanligaste förändringsprocessen vår studie uppmärksammat är sättet att lagra 

information där respondenterna som genomfört sådan förändring relativt snabbt blivit 

övertygade av dess fördelar. I samtliga av de studerade företagen som genomgått förändring 

har informationslagring i pappersarkiv i olika omfattning ersatts med digitala substitut. Detta 

kan ställas i likhet med sjukvårdens förändringar som presenterats i referensramen där 

digitaliseringens enskilt största förändring varit just sättet att lagra journaler och annan 

information på (Comandé, Nocco & Peigné 2015; Wise 2016). Även i skolverksamheten har 

vi i studiens referensram uppmärksammat att praxis ändrats i verksamheten genom att 

informationslagring numera i allt större utsträckning sparas digitalt snarare än i pappersform 
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(Feldman, Capobianco & Brenda 2008). Sättet att lagra information verkar vara ett område 

inom professionell verksamhet som många gånger är först att mötas och påverkas av 

förändring gentemot digitalisering. Sätter vi det i relation till teorin om professionella 

organisationers sätt att förändras kan det bero på att informationslagring inte utgör en den 

viktigaste delen av den verksamma individens sätt att utföra sitt arbete. Det interna och 

externa motståndet, eller den så kallade inneboende trögheten, till en sådan förändring skulle 

därför inte bli lika omfattande genom att området ligger något utanför de nyckelområden i 

verksamheten som drabbas av de professionella organisationernas inneboende tröghet vid 

förändring. Viljan att förändra sättet att lagra information verkar vara lättare att framkalla än 

viljan att förändra andra områden inom arbetet. Respondenterna som i studien berättat 

tillämpar digital informationslagring är överens om att det endast är ett digitalt verktyg som 

ersatt det traditionella verktyget som då varit papper. De anser inte att en sådan förändring 

påverkar sättet att arbeta utan att det är ett sätt att tillföra digitala verktyg i det befintliga 

arbetssättet. För att byrån ska förändras menar vissa respondenter att medarbetarna inte bara 

behöver använda digitala verktyg utan börja tänka annorlunda och arbeta annorlunda. Hur de 

olika respondenterna ställer sig till den typen av förändring skiljer sig därför mer sinsemellan 

än skillnader i hur de ställer sig till tillförandet av digitala verktyg i det befintliga arbetssättet 

såsom digital informationslagring utgör ett exempel på. Vissa respondenter har en stark tro på 

förändring medan andra har en stark tro på att arbeta på ett traditionellt sätt utan att 

digitaliseras. 

 

Finns det då en möjlighet att arbetet blir mer maskinbyråkratiskt strukturerat om en 

professionell organisation förändras gentemot digitaliseringen? Med fenomenet som Freidson 

och Sales (1983) beskriver som splittring inom professionella organisationers dagliga 

verksamhet menar han att dessa organisationer blir mer maskinbyråkratiskt strukturerade om 

man smalnar av de professionellas arbetsuppgifter. Flera av respondenterna i vår studie 

påtalar en tro om att redovisningskonsultens roll kommer att ändras från den bredd den har 

idag till att bli mer avsmalnade till att fokusera på rådgivande och stöttande aktiviteter i de 

digitala sätten att arbeta på. Vi observerar här att det finns en utbredd tro på att 

bokföringsarbetet kommer att övergå från redovisningskonsultens skrivbord till att hamna 

inom kundens ansvarsområde, främst av de respondenter som genomgår förändringsprocesser 

gentemot digitaliseringen. En sådan typ av ansvarsskifte skapar fördelar som frigörandet av 

konsultens tid som istället kan läggas på andra mer värdeskapande aktiviteter för kunden. 

Men tar man bort arbetsområden inom en professionells yrkesutövande får det samtidigt 

konsekvensen av att konsultens arbetsuppgifter smalnas av och då blir mer maskinbyråkratiskt 

strukturerade i den bemärkelsen. Digitaliseringen av redovisningsbyråer kan därför bidra med 

en mer maskinbyråkratisk struktur till denna profession vilket både bidrar med för- och 

nackdelar. Dessa aspekter av digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen uppfattas 

som nämnt olika av de studerade organisationerna där de har valt olika vägar för att möta 

digitaliseringens utmaningar och möjligheter. 

 

5.2 Vilka dominerande strategier kan urskiljas? 
 

Respondenternas förändringsprocesser är individuella och ser därför olika ut beroende på i 

vilket skede av förändringen de befinner sig i och hur de mötts av professionens tröghet vid 

förändringar. Men den enskilt största faktorn vi kunnat konstatera som påverkade valet om att 

genomgå förändring eller inte var deras tro och inställning till digitaliseringen och vilka 

potentiella möjligheter och faror den tillhandahöll. Detta har visat sig vara grundbulten som 

valet av strategi vilar på. Vilken inställning respondenterna i studien hade till digitaliseringens 
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utmaningar skiljde sig ibland kraftigt företagen sinsemellan där vissa ansåg att hotet låg i att 

inte följa med i den digitala utvecklingen medan andra respondenter ansåg att hotet fanns i 

själva digitaliseringen och att den kunde skada mer än att hjälpa just deras verksamhet. Vi 

kunde identifiera ett tydligt mönster där strategi och förändring var starkt kopplat till 

organisationens inställning till digitaliseringen, vilket gjorde att inställningen i grova drag var 

styrande i strategins uppbyggnad.  

 

Av de respondenter i studien som hade en stark tro på digitaliseringens möjligheter och att 

den utgjorde ett potentiellt hot om byrån i fråga inte anpassade sig efter dess utveckling hade 

generellt sett en mer marknadsledande strategi. Dessa strategier fokuserade på en engagerad 

anpassning till digitaliseringen, och ett driv om att kunna erbjuda sina kunder moderna 

digitala verktyg och i vissa fall även testa marknaden med nya produkter. Dessa respondenter 

var öppna för förändring och förändringsprocesserna i dessa organisationer var ofta redan i 

full gång. Det var inte ovanligt att responder i denna kategori uttryckte sig om viljan att vara 

ledande i utvecklingen och att de avsåg att bli en ‘framtidsbyrå’. 

 

Förutom dessa drivande byråer fann vi i studien en hel skala av olika inställningar till 

digitaliseringen. I motsats till de drivande och digitaliseringsengagerade som var en av 

extrempunkterna fanns en annan extrempunkt som var motståndare till digitaliseringen och 

dess påstådda möjligheter. Dessa respondenter uttryckte en avsaknad tro på digitaliseringens 

möjligheter och de påtalade istället att det varit tal om förändring under en längre tid och att 

det ännu inte hänt något omfattande och än mindre utgjort något hot. De påtalade istället att 

hotet låg i att förändras mot kundens vilja och att skada professionens relation med sina 

kunder. Dessa företags strategier var därför inte baserade på att förändra byrån gentemot 

digitaliseringen då de ansåg att ett mer traditionellt arbetssätt även håller i framtiden. Dessa 

respondenter ansåg att digitaliseringen endast medförde merarbete och osäkrare arbetssätt och 

att det inte fanns något värde i att förändras gentemot den, varken för byrån eller för dess 

kunder. 

 

Åsikterna och uppfattningen om digitaliseringens hot och möjligheter uppmärksammade vi 

därför skiljde sig kraftigt åt mellan respondenterna. Genom att analysera samtliga 

respondenters svar och deras inställning till digitaliseringens utmaningar kan det konstateras 

att det på detaljnivå finns lika många strategier som det finns redovisningsbyråer men att alla 

strategier hade vissa dominerande likheter beroende på respondentens inställning till 

digitaliseringen. Dessa likheter identifierades dels som respondentens inställning till 

digitaliseringen och dels i vilken utsträckning företaget avsåg att möta marknadens 

utmaningar. För att förenkla detta och benämna de olika inställningarna valde vi att 

kategorisera dem i tre kategorier utifrån vad vi kunnat uppmärksamma av studiens resultat. 

Dessa tre kategorier utgör tre dominerande inställningar som fanns gentemot digitaliseringen, 

och utgjorde tre olika grunder som samtliga strategier var uppbyggda på. De identifierade 

kategorierna är marknadsledande, efterföljande eller avvaktande strategi. 

 

5.2.1 Marknadsledande strategi 

 

De organisationer i studien som hade en stark tro på digitaliseringens möjligheter och dess 

potentiella fördelar hade för avsikt att möta digitaliseringen genom förändring. Deras 

strategier var utformade för att aktivt bemöta marknaden i framkant av utvecklingen och att 

kunna ge sina kunder moderna arbetssätt och det senaste inom digitala verktyg. En av 

respondenterna i denna kategori hade även utvecklat sin egen bokföringsapp med avsikt att 
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testa marknaden med nya produkter och att nå nya kundgrupper. Dessa företag har som mål 

med sin strategi att kunna vara marknadsledande med sitt sätt att utvecklas och arbeta med 

digitala verktyg.  

 

Samtliga intervjuade respondenter i denna kategori påtalar att de ser faror med att inte 

digitaliseras och menar att de kan förlora kunder om de inte erbjuder dem digitala arbetssätt. 

De menar att risken ligger i att ‘inte följa med i utvecklingen’ som en respondent uttalat, och 

att kunder som önskar digitala arbetssätt i det fallet skulle övergå till en annan byrå. Att 

utvecklas gentemot digitaliseringen är deras sätt att skydda sig mot detta och att det anses rätt 

väg att gå. 

 

Men eftersom dessa typer av strategier bygger på framåtanda och nytänkande idéer finns det 

mycket få eller inga tidigare erfarenheter av liknande utvecklingar i andra byråer att rätta sig 

efter. Möjligheten att kopiera någon annans utvecklingsprocess är därför inte möjlig, utan de 

kan endast jämföra sig med andra byråer som står inför samma dilemma. Byrån behöver själv 

analysera marknaden och bedöma vad som anses vara rätt väg att gå. På grund av detta 

uppmärksammar företagen i studien som tillämpar denna strategi att deras strategi innehåller 

en osäkerhetsfaktorer inför framtiden. Att vara först med att gå en väg kan man vara 

banbrytande men det finns även en risk för att gå fel väg. Respondenterna vi kunnat 

kategorisera här urskiljer sig dock främst genom uttalanden om sin drivna inställning till att 

digitaliseras. Gemensamt för dessa var att de var drivande i sin utveckling gentemot 

digitaliseringen och att de ofta låg i framkant när det gällde att kunna erbjuda sina kunder 

digitala sätt att arbeta på.  

 

5.2.2 Efterföljande strategi 

 

De företag som väljer att inte på egen hand testa marknaden med nya produkter och arbetssätt 

men ändå har inställningen om att vilja utvecklas gentemot digitaliseringen tillämpar en 

efterföljande strategi. Det som definierar de här strategierna är att implementering av 

förändringar ofta sker efter en analys av andra byråers tidigare förändringar i kombination 

med marknadens, där organisationen får en ‘mall’ över vilka strategier som ger önskade 

effekter i verksamheten. Dessa organisationer har därför möjlighet att välja bland tidigare 

testade utvecklingsprocesser och får då en viss säkerhet över vilka effekter förändringen 

kommer att få. 

 

Inställningen till att tillämpa en efterföljande strategi grundas ofta i tron om att det är av vikt 

att man som byrå bör följa med i utvecklingen men att de inte har för avsikt att ligga i 

framkant av den. Företagen som tillämpar denna typ av strategi saknar ofta viljan eller 

kapaciteten att lägga de resurser som krävs för att vara marknadsledande med utbud, 

produkter och arbetssätt men avser ändå att genomgå förändringar gentemot den digitala 

utvecklingen. Denna kategori blir således en mellankategori mellan de två extrempunkterna 

om att vara marknadsledande och att motstå att förändras och kan på så vis få ut det bästa av 

två världar. 

 

Fördelen med den här typen av strategi är främst att osäkerhetsfaktorn som kännetecknades i 

marknadsledande strategier här i stor utsträckning kan elimineras genom att inte vara först att 

gå en viss väg i utvecklingen. Genom att studera andras utveckling innan beslutandet om egen 

förändring uppmärksammar respondenter att de får en förklaring eller en mall över vilka 

förändringar som ger önskad effekt i verksamheten. Strategier som kategoriseras som 
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efterföljande står ofta istället inför utmaningen om när ett beslut om förändring är rätt i tiden 

vilket studiens respondenter som kategoriserats här påtalat. En respondent beskriver att de inte 

är tillräckligt hungriga på utveckling för att vara marknadsledande, utan att utmaningen för 

dem är att följa med i utvecklingen i rätt tid. Hon menar att det finns en risk att förlora kunder 

när byrån inte kan erbjuda alla moderna digitala lösningar som finns på marknaden men att 

denna risken balanseras med säkerheten i strategins utfall av att följa andras lyckade 

utvecklingsprocesser. 

 

5.2.3 Avvaktande strategi 

 

De respondenter som i studien utmärkt sig med en mer skeptisk inställning till digitaliseringen 

kännetecknas här som byråer som tillämpar avvaktande strategier. Respondenterna i denna 

kategori påtalar att digitaliseringen varit på tal i branschen under en väldigt lång tid men att 

den fortfarande inte haft någon större påverkan på den. Deras inställning är att digitaliseringen 

inte heller kommer att påverka branschen i framtiden i den mån som ställer krav på byråerna 

att de måste förändras gentemot den. De menar att det alltid kommer att finnas kunder som 

föredrar ett traditionella sätt att arbeta på, och att påtvingande av digitala arbetssätt kan skada 

professionens relation med sina kunder.  

 

Dessa strategier kännetecknas av att byrån i fråga har liten eller ingen tro på att förändring 

skulle utgöra några fördelar för byrån eller för dess kunder. De har istället uppfattningen om 

att förändring enbart skulle skapa merarbete och osäkrare arbetssätt och kundrelationer. En 

respondent menar att det inte hjälper att bokföra kvitton digitalt eftersom att det i slutändan är 

papperskvittot som är en del av bokföringen och att det i slutändan ändå alltid behöver sparas. 

Hon påtalar då merarbetet med att både spara underlag digitalt och i pappersform och ser det 

därför det som en fördel att hålla digitaliseringen utanför bokföringen.  

 

Inställningen här är därför att digitaliseringen inte är något man som byrå måste ta hänsyn till 

och rätta sig efter. Strategierna som kategoriserats här bygger därför främst inte på förändring 

utan att behålla och förbättra verksamheten i sin nuvarande form och kännetecknas också av 

stor säkerhet över vilket utfall strategin får i verksamheten. Fortsätter byrån att arbeta på det 

arbetssätt som finns i byrån idag kommer detta inte medföra några omedelbara förändringar i 

verksamheten och konsultens arbetssätt. De respondenter som har denna inställning till 

digitaliseringen ser inga stora risker med att inte förändras utan menar att riskerna istället 

ligger i att skada sina kundrelationer med oönskade digitala arbetssätt. Risker med denna typ 

av strategi påstås därför istället av de som tillämpar en annan typ av strategi vara att byrån 

skulle förlora kunder på att inte följa med i utvecklingen och då kunna uppfattas som 

omodern.  

 

För att skapa en överblick av de tre identifierade strategierna presenteras de här i en modell. 
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5.2.4 Strategimodell 

 

Avvaktande strategi Efterföljande strategi Marknadsledande strategi 

 

Ej nytänkande 

 

Liten eller ingen tro på att 

förändring är nödvändig 

 

Genomför ej omfattande 

analyser 

 

Avvaktar med 

förändringsarbete 

 

Omfattas inte av 

professioners tröghet vid 

förändring 

 

Stor säkerhet över strategins 

effekt på verksamheten 

 

 

Ej nytänkande 

 

Normalgradig tro på att 

förändring är nödvändig 

 

Analyserar andras 

förändringar i kombination 

med marknadens 

 

Genomför förändring utifrån 

andras lyckade resultat 

 

Omfattas av professioners 

tröghet vid förändring 

 

Viss säkerhet inför vilka 

effekter en förändring ger 

 

Nytänkande 

 

Stark tro på att förändring är 

nödvändig 

 

Analyserar marknaden inför 

förändring 
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Figur 5.2 Strategimodell 

 

 

5.3 Vilken typ av organisationsstruktur dominerar? 

 

I vår modell kan vi se hur olika redovisningsbyråer väljer att hantera den pågående 

förändringen i branschen. Vi ställer oss dock frågande till vad som händer med 

redovisningsbranschen som profession när många väljer att följa med i den digitala 

utvecklingen. Som tidigare nämnt har redovisningsbranschen många likheter med starka 

professionella organisationer som skolor och sjukvård (Mintzberg, 1983). Likheterna består i 

att verksamheterna ofta är decentraliserade i hög grad, samt att förändringsprocesserna är 

likartade och stöter på samma utmaningar med tröghet (Cheng, 1990). Vi har i vår studie 

kunnat bekräfta att personalen på redovisningsbyråer ofta har makt över sina egna 

arbetsprocesser och kan ta förhållandevis stora beslut på egen hand. De besitter också ofta 

väldigt bred kunskap inom sitt område, och kan sköta alla stegen oberoende av någon annan i 

sitt arbete.  

 

Sätten redovisningsbranschens aktörer förändras på vittnar dock om att de är en svag 

profession som även det överensstämmer med vad tidigare forskning konstaterat kring 

branschen. Detta kan i vår studie påvisas genom att flera respondenter i sina 

förändringsarbeten trots sin profession tillämpar vissa egenskaper hämtade från 

förändringsprocesser som är förknippade med maskinbyråkratier. Detta gör att vi kan 

observera skillnader i hur redovisningsbranschen reagerar till skillnad från starkare 
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professioner vilket gör att de inte heller i samma utsträckning omfattas av trögheten som 

annars är typisk för professioners förändringsprocesser vid en förändring mot att bli digitala. 

 

Förutom förändringsprocessernas utformning kan digitaliseringen i sig också utgöra en faktor 

som påverkar organisationsstrukturen i viss omfattning. Nya digitala arbetssätt, som exemplet 

med förenklade bokföringsappar som ska göra det möjligt för kunden själv att ansvara för sin 

löpande bokföring, grundar sig i att det ska ske ett skifte av arbetsuppgifter från 

redovisningskonsult till kund. Att man tar bort ansvarsområden på ett sådant sätt gör att 

konsultens arbetsområde smalnas av. Freidson och Sales (1983) uppmärksammar avsmalning 

av professionellas kompetenser som splittring som kan ske mellan kollegor i samma byrå i 

syfte att bredda byråns totala kompetens. Denna typ av arbetsdelning, eller splittring, verkar 

då också kunna ske mellan konsult och kund. Om byråer väljer att helt övergå till att lägga 

över huvudansvaret för löpande bokföring på sina kunder skulle därför kunna innebära att 

redovisningsbranschen kan anta en ytterligare svagare form av profession. 
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6 Diskussion och slutsats 
 

6.1 Slutdiskussion 
 

Studiens syfte var att skapa en djupare förståelse kring hur redovisningsbyråer som svag 

profession reagerar på digitaliseringens signaler om förändringar i den aktuella branschen och 

hur de väljer att anta dessa utmaningar. För att kunna svara på frågan genomfördes en 

kvalitativ studie av redovisningsbyråers reaktioner på dagens digitala omvärldsförändringar 

och dess signaler om att detta kommer påverka branschen i framtiden. Studien har fokuserat 

på att belysa vilka egenskaper förknippade med olika organisationsstrukturer de studerade 

aktörerna har samt vilken inställning de har till digitaliseringen. Dessa faktorer har visat sig 

påverka vilken strategi och eventuell förändringsprocess företagen valt att anamma för att 

klara sig på framtidens marknad. Genom studien har vi kommit fram till att samtliga 

redovisningsbyråer uppmärksammat digitaliseringen och dess signaler om förändring på 

marknaden men att uppfattningen av dess utmaningar skiljer sig påtagligt åt. Beroende på 

vilken uppfattning och inställning en aktör haft gentemot digitaliseringen har även påverkat 

dess val av strategi för att möta den. Genom studien har vi kunnat identifiera tre olika 

dominerande strategier i förhållande till digitaliseringen som varit marknadsledande, 

efterföljande eller avvaktande strategi. Den marknadsledande strategin kännetecknas av en 

stark tro på digitaliseringens fördelar och företag med dessa strategier drevs av att förändras 

till att kunna erbjuda sina kunder moderna digitala verktyg. Den efterföljande strategin följde 

samma spår med skillnaden att digitaliseringen inte fick samma fokus i organisationen. 

Företag som tillämpade denna strategi var villiga att förändras men var inte beredda att lägga 

ner de resurser som krävdes för att bli marknadsledande. Den avvaktande strategin urskiljde 

sig mot de andra två genom att företagen som stod bakom strategin till största del saknade tro 

på digitaliseringens fördelar och därmed inte var villiga till förändring.  

 

Organisationernas storlek mätt i antal anställda har observerats inte varit en avgörande faktor 

över vilken strategi som tillämpats utan den enskilt största faktorn har utgjorts av aktörens 

inställning till digitaliseringens signaler. Vi uppmärksammade i studien en marknadsledande 

bedömning av en respondent med ganska få anställda. Denna respondent hade en stark tro på 

digitaliseringen och menade att den utgjorde ett hot om man som byrå inte utvecklades och 

förändrades gentemot den. Trots sin storlek fokuserades därför mycket resurser för att 

utvecklas. Likadant kunde vi observera att en av branschens större aktörer lagt sitt fokus på att 

anpassa sig efter kundernas olika viljor snarare än på att digitaliseras, och därmed valt en mer 

efterföljande strategi. 

 

Hur förändringsprocesserna sett ut i de organisationer som valt att genomgå förändring har vi 

kunnat påpeka bero på dess organisationsstruktur. I studien har vi kunnat uppmärksamma att 

redovisningsbranschen är en gren inom affärsprofessionalismen som inte är lika stark, och 

därför något svårare att definiera som profession, än organisationer inom till exempel vård 

och skola. Detta har utgjort att aktörer inom redovisningsbranschen kunnat anamma 

egenskaper från både professioner och maskinbyråkratier vid förändringsprocesser, vilket har 

skapat förändringssätt som baseras på att anamma önskvärda delar från de båda strukturernas 

sätt att förändras. Detta gör att de ofta inte tillämpar en förändringsprocess som helt går att 

likna med med andra studerade professioner utan att det kunnat identifieras 

maskinbyråkratiska egenskaper bland de studerade företagens förändringsprocesser. Detta 

bidrar med möjligheter för redovisningsbyråerna att lättare kunna övervinna den tröghet mot 
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förändring som är förknippad med just professionella organisationers sätt att förändras. I vår 

studie har vi observerat flera respondenter som använder sig av egenskaper från 

maskinbyråkratiska förändringsprocesser för att driva igenom förändringsarbeten i sina 

verksamheter. En metod för att göra detta var att en mindre del av den operativa kärnan ofta 

på grund av att de hade ett intresse för ny teknik blev ledande av processen medan en större 

massa av den operativa kärnan blev efterföljande av de nya arbetssätten.  

 

Genom sin svagare form av profession görs detta blandade förändringssätt möjligt men det 

utgör också risker med att redovisningsprofessionen antar maskinbyråkratiska strukturer. Det 

finns en utbredd tro bland respondenterna att digitaliseringen kommer påverka 

redovisningskonsultens arbetsuppgifter där flera tror att bokföringsarbete kommer att minska i 

takt med att kunder kan genomföra det själva i bokföringsprogram eller appar. Att ta bort ett 

arbetsområde som idag upptar mycket av många konsulters arbetstid skulle innebära en 

avsmalning av den professionellas kompetenser och ansvarsområden vilket kan göra 

individen lättare att byta ut. Dessa maskinbyråkratiska tendenser kan redan idag också 

observeras i stora organisationer som delar upp arbetsområden mellan olika konsulter i syfte 

att bredda organisationens kompetens genom att smalna av den enskilda individens 

kompetens. Digitaliseringen skulle då precis som intern arbetsfördelning också utgöra en 

avsmalnande faktor på den professionellas kompetens vilket över tid skulle kunna ha en 

försvagande effekt på redovisningsbranschen som profession om arbetsområden övergår från 

konsult till kund. 

 

Redovisningsbranschen kategoriseras ändock som en profession och har i stora drag flera 

likheter med andra professioner. Trots att digitaliseringen letat sig in i branschen har studien 

uppmärksammat att det hittills främst skett genom införande av olika digitala verktyg som 

agerar hjälpmedel och komplement snarare än substitut för personal. Trots möjligheter för 

företagare att idag bokföra på egen hand är redovisningskonsultens roll fortfarande viktig 

eftersom de besitter kompetens som sina kunder ofta saknar. Dess verksamhet är inte 

uppbyggd på renodlade maskinbyråkratiska egenskaper utan en profession som till viss mån 

anammar maskinbyråkratiska egenskaper inom arbetsfördelning och förändringsarbete. 

Omställning till digitaliseringen sker därför inte lika snabbt som i en mer renodlad 

maskinbyråkrati, men den behöver heller inte ske lika trögt som vid en renodlad profession. 

Redovisningsbranschen och dess aktörer kan därför sägas ha möjligheten att ta del av det 

bästa av två världar vid förändringsarbeten. 

 

6.2 Slutsatser 

 

Slutdiskussionen mynnar ut i följande slutsatser. 

 

Oavsett vilka förändringar digitaliseringen medfört inom redovisningsbranschen har 

respondenternas inställning till digitaliseringens möjligheter och utmaningar visat sig vara den 

enskilt största faktorn som påverkar hur företagen strategiskt väljer att arbeta med 

digitaliseringen. De olika strategierna för att bemöta digitaliseringen som påvisades i studien 

kategoriserades i tre grupper som utgjorde marknadsledande, efterföljande och avvaktande 

strategi. Storlek visade sig inte vara en påverkande faktor i valet av strategi då vi i studien 

uppmärksammat redovisningsbyråer som varit små till storleken som satsat mycket på att 

digitaliseras och vara marknadsledande medan vissa av branschens större aktörer valt en mer 

efterföljande strategi för att arbeta med frågor som rör digitaliseringen. 
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Vi har också kunnat påvisa att vissa redovisningsbyråer som befann sig i förändringsprocesser 

gentemot digitalsieringen anammar egenskaper från både professioners och 

maskinbyråkratiers sätt att förändras. Detta beror på att branschen kategoriseras som en svag 

profession som tidigare forskare kunnat fastställa (Shah, Anderson, & Humphrey 2008). Vi 

kan här framlägga att flera av studiens respondenter medvetet anammar en uppdelning av 

förändringsprocessen som grundar sig i att en mindre del av organisationen styr utvecklingen 

medan en större del följer efter. Detta är ett typiskt kännetecken för ett maskinbyråkratiskt sätt 

att genomgå förändringar enligt Mintzberg (1983) och de går därför ifrån trögheten som ofta 

uppstår vid professioners förändringsprocesser. Genom att branschen kan hämta egenskaper 

från två olika organisationsstrukturer vid förändringsarbete kan den därför ses kunna ta det det 

bästa från två världar. 

 

Vi introducerade den här studien med att presentera Charles Darwins kända uttryck ‘Survival 

of the fittest’ som säger oss att den som är bäst anpassad till en viss miljö har större 

förutsättningar att överleva i den. Vilken strategi gentemot digitaliseringen som är bäst 

lämpad för redovisningsbyråer på framtidens marknad kan vi ännu bara spekulera i, men vi 

har här kunnat presentera tre olika strategier företag tillämpar för att ta sig an dess möjligheter 

och utmaningar beroende på hur de uppfattade sin omgivning.  

 

6.3 Framtida forskning 
 

Framtida forskningsområden som möjliggörs genom denna studie är att applicera vår 

strategimodell på ett större antal redovisningsbyråer på marknaden. Denna typ av forskning 

skulle öppna möjligheter att dra mer generaliserbara slutsatser genom att studera om en eller 

flera strategier tillämpas av en majoritet av företag i branschen och om det skiljer sig mellan 

olika geografiska platser.  
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Muntliga intervjukällor 

 

Respondent A      2017-03-14 

 

Respondent B      2017-03-16 

 

Respondent C       2017-03-28 

 

Respondent D      2017-04-18 

 

Respondent E      2017-03-29 

 

Respondent F      2017-04-04 

 

Respondent G      2017-04-03 
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Bilaga 1 
 

Intervjustart 
 

Inledning med presentation av forskarna och studiens syfte. 

Bekräfta om respondenten är okej med att intervjun spelas in.   

Informera respondenten om att det går bra att hoppa över frågor eller avsluta när som helst 

under intervjun.  

 

Intervjuguide 

 

Berätta lite om dig själv och om företaget du jobbar på?  

 

Hur länge har du jobbat inom branschen? 

 

Hur länge har du varit anställd på det här företaget? 

 

Berätta lite om dina vardagliga arbetsuppgifter. 

 

Vilka är era största utmaningar just nu? 

 

Vad är din åsikt om digitaliseringen som sker i branschen?   

 

Vilka externa drivkrafter kan ni se påverkar er bransch? Är digitaliseringen en av dem? 

 

Anser du att det finns några externa hot mot branschen? Vilka? 

 

Arbetar ni med utveckling och förändring av företaget kring olika drivkrafter / digitalisering?  

Om ja; är planen att ‘hänga med i utvecklingen’ eller vill ni vara ledande i branschen? 

Om nej; tycker ni att ni hade behövt det? 

 

Vid tidigare utmaningar som krävt förändring, hur har förändringsarbetet sett ut då? Har det 

funnits något internt motstånd till förändringen? 

 

Hur är er typiska kund idag? (Gör den viss bokföring själv eller sköter ni allting åt kunden?) 

Hur såg det ut för 1 år sedan? Hur tror ni den kommer se ut om 5 / 10 år framåt? 

 

Hur ofta använder du arbetsmetoder som innebär användning av papper och penna? Har det 

förändrats sen du började arbeta med redovisning? På vilket sätt isåfall? 

 

Hur stor del av ditt arbete skulle du uppskatta går till rådgivning? Har detta förändrats sedan 

du började arbeta här? 

 

Vad innebär det att arbeta mer digitalt för dig? 

 

Upplever du att arbetsuppgifterna har förändrats under de tiden du arbetat inom branschen? På 

vilket sätt? Varför tror du de ändrats?  
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Hur är er ideala kund? Vilka tjänster skulle ni vilja sälja till denne? (löpande bokföring, 

rådgivning, skattefrågor osv) Hur gör ni för att komma dit? 

 

Vad anser ni är den största möjligheten med digitalisering? 

 

Vad anser ni är det största hotet med digitalisering? 
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Bilaga 2 
 

 

Kategorisering av storlek hos de undersökta företagen redovisas i följande tabell.  

 

FÖRETAG STORLEK 

Respondent A Stor (Antal anställda 21<) 

Respondent B Mellanstor (Antal anställda 6-20) 

Respondent C Liten (Antal anställda >5) 

Respondent D Stor (Antal anställda 21<) 

Respondent E Mellanstor (Antal anställda 6-20) 

Respondent F Liten (Antal anställda >5) 

Respondent G Mellanstor (Antal anställda 6-20) 
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