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Abstrakt 
Studien har ett utformat syfte som handlar om att undersöka inom vilka ramar 

automatisering av processer inom bokförings- och faktureringssystem är möjligt med hjälp 

av maskininlärning, med anledning av att skapa en vägledning för när och var en 

implementation är relevant i systemen. För studien har en datainsamling utförts på ett 

företag som erbjuder bokförings- och faktureringssystem samt arbetar med 

maskininlärning för området. Hos verksamheten har intervjuer utförts för att fånga in 

relevant empiri som resultat. Aspekter som kategoriserats från insamlad data presenteras i 

möjligheter, implementering, etik och alternativa tillvägagångssätt. Tillsammans med 

litteraturstudier har kategorierna ur empirin analyserats och fyra ramar identifierats. 

Ramarna som identifierats är följande: konkurrenskraft, tekniska faktorer, kunskap och 

kompetens samt påverkan på yrkesgrupper. 

Varje ram innehåller information och exempel på faktorer som bör beaktas. Företag kan 

med hjälp av ramarna utreda viktiga aspekter gällande när och var en implementation av 

maskininlärning är möjlig och relevant i bokförings- och faktureringssystem.  
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Abstract 
The study has a purpose designed to investigate within which framework automation of 

accounting and billing systems processes is possible through machine learning, as a result 

of providing guidance for when and where an implementation is relevant in the systems. 

For the study, a data collection has been carried out on a company that offers accounting 

and billing systems and works within the machine learning area. Interviews have been 

made at the company conducted to capture relevant empirical results. Aspects categorized 

from collected data are presented in possibilities, implementation, ethics and alternative 

approaches. Together with literature studies, the empirical categories have been analyzed 

and four frameworks identified. The frameworks identified are: competitiveness, technical 

factors, knowledge and skills as well as impact on occupational groups. 

Each frame contains information and examples of factors that should be considered. 

Companies can investigate important aspects of when and where an implementation of 

machine learning is possible and relevant in accounting and billing systems. 
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Förord 
Ämnet maskininlärning är något som legat i intresse för båda gruppmedlemmarna under 

en längre tid. Då chansen uppstod att få utföra en studie om det i relation till bokförings-

och faktureringssystem hos ett företag blev det klart för oss att välja den möjligheten. Det 

har varit en positiv erfarenhet att utföra en studie kring området och tillfört många 

lärdomar. Vi har upplevt svårigheter med att samla in relevant teori för det syfte studien 

bygger på och området maskininlärning är något som tagit lång tid att sätta sig in i. 

Samtliga delar av studien har dock hamnat på sina platser och vi hoppas att det här blir en 

intressant läsning som kan tillbringa nya insikter och perspektiv inom området. 

  

Vi vill passa på att tacka det företaget där datainsamlingen utförts och alla de anställda 

som har tagit sin tid för att hjälpa oss. Vi vill även tacka vår handledare för den 

vägledning och hjälp vi fått i samband med skrivandet och utformningen av studien. Tack 

till examinatorn och andra lärare på Linnéuniversitet som ställt upp med rådgivning för 

studien under kursens gång. 
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1 Introduktion  
 

1.1 Inledning 

Forskare har under den senaste tiden gjort stora framsteg inom utveckling av datorer som 

tänker som människor. Genom artificiell intelligens kan exempelvis vetenskapliga 

problem lösas, sjukdomar kan upptäckas och fordon kan styras av datorer. Den här sortens 

datoriserad intelligens är inte längre en fråga om det kommer påverka vårt samhälle, utan 

en fråga om hur det kommer ske och när (dn.se, 2016). Den svenska arbetsmarknaden går 

mot ett dramatiskt paradigmskifte på grund av att dator-och robotsystem substituerar jobb 

som endast människor haft möjlighet att utföra. I en granskning av arbetsmomenten i 702 

yrken applicerat på den svenska arbetsmarknaden framhävs det att vartannat av 

arbetsmomenten kan automatiseras. Exempel på arbetsmoment som beräknas kunna 

automatiseras inom framtiden är bokföring för revisorer och dataanalyser inom banker 

(dn.se, 2014).  

  

Ett delområde inom artificiell intelligens är maskininlärning, vilket är ett tillvägagångssätt 

att analysera stora mängder data för att identifiera mönster. Applikationer kan sedan 

använda genererad kod från maskininlärningstekniken för att göra förutsägelser i data 

(Chappell, 2015). Bland olika listor på aktuella IT-jobb just nu och i framtiden rankas 

maskininlärning och artificiell intelligens högt och har en ljus framtid. Computer Sweden 

rankar maskininlärning som nummer ett av de IT-jobb som kommer blomstra för år 2017 

(Computer Sweden, 2017).  

  

Maskininlärning är intressant eftersom det ligger i vår samtid och är ett område där 

mycket kompetens kommer behövas i framtiden. Då fler och fler arbetsprocesser går mot 

automatisering och intelligensen i mjukvaror ökar är det ett ytterst relevant ämne att 

beakta. Maskininlärning är därför det området som kommer att studeras i relation till 

fakturerings-och bokföringssystem. 
 

1.2 Tidigare forskning 

I avhandlingen “Applying machine learning in accounting research” som utförts av Van 

den Bogaerd och Aerts presenteras en metodologi för att använda 

maskininlärningstekniker inom redovisningsforskning. De demonstrerar mer specifikt hur 

användningen av textklassificeringsalgoritmer avsevärt förbättrar 

klassifikationshastigheten av ostrukturerad information och att samtidigt bibehålla en 

exakthet (Van den Bogaerd, M, & Aerts, 2011). 

  

Van den Bogaerd, M och Aerts försökte göra ett verkligt fall av att tillämpa 

maskininlärning inom forskningen för redovisningsområdet. De gav en övergripande bild 

på ett antal textklassificieringsalgoritmer och valde ut den mest tillämpade algoritmen för 

fallstudien som kallas LPU (Learning from Positive and Unlabelled). I en utarbetad analys 
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utformad av författarna visade det sig att metoden hade en exakthet på 90% och kan därför 

användas för att effektivt och tillförlitligt klassificera stora mängder av ostrukturerade 

dokument. Studien riktade sig mot nyhetsutdrag men den förslagna algoritmen är 

anpassningsbar för de flesta ändamål som innefattar analys av textinnehåll (Van den 

Bogaerd, M, & Aerts, 2011). 

  

Avhandlingen “The reports of my death are greatly exaggerated”—Artificial intelligence 

research in accounting , är en forskningsstudie som utförts av Sutton et al. (2014) med 

utgångspunkt från Gray et al. Rapporten belyser Grays tidigare ställda faktum att 

användning av maskininlärning och artificiell intelligens inom området för bokföring är 

något som avtagit under de senaste 15 åren. Den studie som har undersökt om detta 

stämmer har haft en mer bred inriktning och tagit med så kallade expertsystem i 

ekvationen för att ställa dessa gentemot den maskininlärning och artificiella intelligens 

som existerar. Sutton et al. (2014) påpekar att Gray et al. har rätt angående den 

nedåtgående trenden för expertsystem inom redovisningsyrken. De påpekar sedermera att 

det är missvisande att säga att teknologi för maskininlärning och artificiell intelligens är 

något som är på nedgång. I de utförda studier som skribenterna studerat framkommer det 

att tekniker för maskininlärning och artificiell intelligens är något som används mer och 

mer, samt att detta är på uppgång för bokföringssystem. Anledningen till detta är vikten av 

dataanalyser för personer som arbetar med redovisning och bokföring. Sutton et al. (2014) 

uppmärksammar att tekniker för maskininlärning med ett ökat användande av artificiell 

intelligens är oundvikligt för framtiden. 

  

År 2008 utförde Daniel Gillblad, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, studien 

“On practical machine learning and data analysis”. Avhandlingen belyser problem med 

kostnader av ett införande av maskininlärning som ett problem för företag som använder 

applikationer. Skribenten för avhandlingen tar upp vikten av att processer för att hämta 

data är modellerade på rätt vis. I rapporten tas ett statistiskt ramverk för modellering upp, 

detta ramverk heter “Hierarchical Graph Mixtures”. Detta används för att skapa statistiska 

modeller för att förenkla bilden av komplicerade system. Ett inkrementellt system för 

klassificering som är byggt på den statistiska modellen är en del som avhandlingen tar upp 

för att påvisa hur empirisk data används i bakgrunden för ett funktionellt system. 

  

“Lexicographic preferences for predictive modeling of human decision making: A new 

machine learning method with an application in accounting”(Bräuning et al, 2016) är en 

avhandling gällande modeller som underlättar beslutsfattande vid stora mängder data.  

Lexikografiska modeller är modeller som bygger på maskininlärning. Modellerna hjälper 

människor att fatta beslut när det handlar om stora mängder information. Att ta beslut 

mellan två skilda val är en funktion som denna modell hjälper användaren med. Beslutet 

tas på det första attributet där alternativen skiljer sig. Studien har sin grund i komplexa 

beslut som ska tas i pensionssystem. Skribenterna påpekar att den utförda exempelstudien 

på pensionssystem är något som andra företag inom redovisningsbranschen kan ta del av 

eftersom bokföringsbeslut ofta har stor påverkan på de finansiella rapporter som de 
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skapar. Arbetet med lexikografiska modeller fungerar genom att använda sig av metoder 

från maskininlärning som fungerar som underlag för beslutstödsystem. 

1.3 Problemformulering 

I tidigare forskning som studerats och även presenterats i den här studien ligger ett stort 

fokus mot vilka direkt tekniska ändamål maskininlärning kan bidra med samt lämpliga 

modeller som kan användas. Mycket av den tidigare forskningen sammanställer studierna 

genom att föreslå maskininlärningstekniker i syfte för optimering av informationssystem. 

Det här gäller även studier som riktas mot maskininlärning inom redovisningsbranschen. 

Den tidigare forskningen inom området förbiser dock i viss mån inom vilka ramar det är 

möjligt att använda maskininlärning inom fakturerings- och bokföringssystem. 

1.4 Syfte och frågeställning 

1.4.1 Syfte 

  

Syftet med studien är att undersöka inom vilka ramar automatisering av processer inom 

bokförings- och faktureringssystem är möjligt med hjälp av maskininlärning. Det här ska 

skapa vägledning för när och var maskininlärning är relevant att tillämpa i bokförings- och 

faktureringssystem. 

1.4.2 Frågeställning 

 

 Inom vilka ramar är det möjligt att använda sig av maskininlärning inom 

fakturerings- och bokföringssystem? 
  

1.5 Avgränsning 

Studien som utförs har en avgränsning kring maskininlärningsteknikens användning i 

bokförings- och faktureringssystem. En grundlig genomgång av alla typområden för 

maskininlärning kommer inte utföras då de inte är relevanta för forskningens utfall. Rent 

djupgående tekniska delar som handlar om algoritmer förbises, då det inte är relevant för 

de faktorer som kan hjälpa till att skapa en övergripande bild över de ramar som bör 

beaktas för möjligheter med maskininlärning inom bokförings- och faktureringssystem. 

En avgränsning påvisas även mot det företag som studien har hämtat information från. 

Studien avgränsas därmed till de anställdas erfarenheter av maskininlärning. 

Avgränsningen av funktioner för maskininlärning kommer rikta in sig på att fånga upp de 

delar som skapar ett underlag för rapportens syfte och ger kunskaper för de läsare som inte 

är bekanta inom ämnet sedan tidigare. 
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1.6 Målgrupp 

Studiens målgrupp är inriktad mot ett flertal grupper. En målgrupp är de företag där 

maskininlärning används eller där det finns behov av att tillämpa kunskap inom 

maskininlärning för en framtida implementering inom bokförings- och faktureringssystem. 

Genom att ta del av den utformade studien ska forskare inom området kunna dra lärdom 

för att bredda sin kunskap om ämnet. Bland andra målgrupper är främst data- och 

systemvetare aktuella. Till sist återfinns målgruppen från Linnéuniversitet vilket främst 

syftar till handledare och examinator för kursen “Examensarbete mot affärs- och 

verksamhetsutveckling”. 

 

1.7 Disposition  

1 - Introduktion. Detta kapitel ger en inledande beskrivning till området som valts, 

tidigare forskning som utförts inom området samt en presentation av rapportens syfte och 

frågeställning. 

2 - Teori. Här återfinns den teori som studerats.  

3 - Metod. Tillvägagångssättet för studien presenteras i detta kapitel för Metod. 

4 - Resultat I detta kapitel redovisas de resultat som samlats in i datainsamlingen som 

utfördes på ett företag. Här redovisas även den utförda analys som gjorts med hjälp av 

teori och den empiri som presenteras i detta kapitel. 

5 - Diskussion. I diskussionskapitlet presenteras de ramar som identifierats. Detta kapitel 

utgår från teori och analys. 

6 - Avslutning. Avslutningskapitlet inleds med studiens slutsats och avslutas med förslag 

på fortsatt forskning. 
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2 Teori 

2.1 Bakgrund till artificiell intelligens 

Grundprincipen av artificiell intelligens syftar till att få datorer att tänka själva. 

Haugeland, 1985, benämner artificiell intelligens som symbolen för den stora 

intellektuella revolutionens intåg i historien. Tidigare syn som filosofer haft på 

människors sinne och tänkande har skiftat till “maskiner med sinnen”. Denna vetenskap 

baseras på en teoretisk uppfattning där människor i roten är datorer, ett tankesätt där 

tänkande och datorisering är samma princip (Haugeland, 1985).   

  

År 1965 kom artificiell intelligens till att på allvar användas inom expertsystem när ett 

system utvecklades för att hjälpa kemister att bestämma molekylärstrukturer i 

komplicerade organiska föreningar. Systemet som skapades hade en kunskapsgrund i 

samma domän som den kemister har och kunde därför hjälpa till att lösa problem genom 

att analysera molekylärstrukturer. Expertsystem fortsattes att utvecklas inom kemiområdet 

och systemen kunde med hjälp av “IF, AND, THEN”-regler förutspå och lösa problem 

med den kunskap de fått i form av data. Dessa expertsystem kom att vara del av 

kommersialiseringen av expertsystem med artificiell intelligens på 1980-talet. Med dagens 

teknik har sedermera dessa system blivit oerhört mer avancerade och definitionen 

expertsystem har gått över till kunskapsbaserade system (Callan, 2003).  

  

Grundtanken med artificiell intelligens handlar om att ge kunskap till ett system som ska 

efterlikna mänsklig intelligens i form av flertalet delar som resonemang, lärande, 

uppfattning, kommunikation, planering och liknande. AI-applikationer måste vara flexibla 

då de ska kunna svara på händelser som inte var förutsedda av systemets utvecklare. Ett 

system som bygger på artificiell intelligens arbetar inte efter fördefinierade instruktioner 

som baseras på användarnas förfrågningar i systemet. Inom utveckling av vanliga program 

har programmerare förutspått vad användaren letar efter. För AI handlar det om att 

programmen är flexibla i förslag- och beslutsfattande (Callan, 2003).  

  

Ett AI-system har specifik kunskap inom en specifik domän från vilken AI-applikationen 

samlar in data och tolkar data för att skapa information som används till beslutsfattande 

som sedan agerar på ett visst sätt. Ofta är det människan som tar slutgiltiga beslut, men 

mer och mer system utvecklas där beslut fattas av själva systemet (Callan, 2003). 

  

Artificiell intelligens har debatterats från mitten på 1900-talet till nu. Tanken var att 

datorsystem skulle kunna lösa alla människans problem, dock är utvecklingen inte där 

ännu men på god väg. De första uppgifterna som en dator kunde lösa åt människan var 

främst matematiska problem där en dator kan räkna ut ekvationer på sekunder som en 

människa hade behövt avsevärt mycket längre tid på sig att räkna ut. Utvecklingen av 

artificiell intelligens i datorsystem för att skapa ett system med en eftersträvan att likställas 

eller överträffa den mänskliga hjärnan är något som visat sig ha tagit en längre tid att 

utveckla (Thomas B, 2003).  
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2.2 Maskininlärning 

Maskininlärning är den lärande delen av artificiell intelligens. Denna stora del av AI är en 

vital byggsten inom system och applikationer som använder AI. Maskininlärning handlar 

om att anskaffa sig kunskap automatiskt, i form av data. Detta automatiska 

kunskapsförvärvande är den viktigaste komponenten inom maskininlärning. Det ska 

finnas någon form av tidigare kunskap som maskininlärningsmodellen kan lära sig av. 

Kunskapen som maskininlärning samlar in ska kontinuerligt ökas och förbättras för att 

uppnå bättre resultat (Callan, 2003). Maskininlärning använder delar från artificiell 

intelligens, sannolikhetslära och statistik, komplexa datorteorier, kontrollteorier, 

informationsteorier, filosofi, psykologi, neurobiologiska och andra vetenskapliga delar. 

Användandet av maskininlärning är den del som gjort många av dagens tekniska lösningar 

möjliga, exempel på detta är att datorer nu kan förstå och uppfatta talade ord, förutspå 

tillfrisknadstider för patienter med lunginflammation, upptäcka bedrägerier med kreditkort 

och att köra förarlösa bilar på gator (Mitchell, 1997).  

  

Att kunna få maskiner, datorer och system att utföra delar och uppgifter som skapar 

mervärde för användare är den största anledningen till att maskininlärandet används inom 

artificiell intelligens. För lärandet används algoritmer med fördefinierade processer, detta 

är grunden som ska omvandla den information som kommer in till en värdefull 

information i form av output. Om maskininlärningsmodellen är korrekt utformad har data 

som inkommit genererat en riktig eller den bästa möjliga output (Callan, 2003). 

  

Användningsmöjligheten för artificiell intelligens generellt och därav maskininlärning 

skiljer sig åt beroende på inom vilket område det handlar om. För att klargöra dess värde 

inom ett specifikt område är det möjligt att se det ur fyra perspektiv som lyder enligt 

följande: Mängden kunskap som behövs, vilken typ av data det handlar om och antalet 

avvikande omständigheter, konsekvenser av misstag, samt komplexiteten av 

beslutsfattande. När det handlar om exempelvis konsekvenser av misstag går det att göra 

en jämförelse med ett ekonomisystem och ett sjukvårdssystem som förutspår diagnoser. I 

den här teoretiska jämförelsen skulle konsekvensen av en felräkning på pengar i ett 

ekonomisystem självklart ha en negativ inverkan, men det går oftast att åtgärda. En 

feldiagnostisering av en patient via ett automatiserat sjukvårdssystem skulle dock kunna 

medföra förödande konsekvenser (Callan, 2003). 

2.2.1 Datamining 

Maskinlärningsalgoritmer har haft en stor roll inom data mining där ett utvinnande av 

värdefull datainformation har gjorts möjlig i stora kommersiella databaser som innefattar 

information som underhåll, lånapplikationer och finansiella transaktioner (Mitchell, 

1997).  Data mining är ett begrepp som syftar till att hitta kunskap som lagras i databaser 

genom att använda processer som identifierar mönster i databaser som används för 

beslutsfattande. 
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Innan dagens användning av datorer som eftersöker mönster gick tidigare användning av 

denna teknik ut på att affärsanalytiker fick ansvaret att identifiera mönster i data, med 

hjälp av tekniker som härstammar från det statistiska området. Företag kan med hjälp av 

tekniken identifiera köpmönster för kunder genom att analysera transaktioner. Genom att 

analysera kundbeteende ökar företag sin effektivitet för exempelvis kampanjer och 

marknadsföring mot specifika kunder (Bose, I & Mahapatra, R, 2001). 

  

Eftersom teknologin har möjliggjort ett lagrande av stora mängder data i data warehouses 

var det ett naturligt steg att införa maskininlärningstekniker i verksamheterna för att skapa 

automatisering av aktiviteter som syftar till att känna igen mönster i den data som samlas 

in. Data mining kan ge verksamheter stora fördelar mot sina konkurrenter genom att ta del 

av den data som finns i data warehouses. För att analysera den data som finns och hitta 

mönster används tekniken maskininlärning. Maskininlärning är inte den enda teknik som 

kan hitta mönster i data men det är en fördelaktig teknik då den innefattar färre 

restriktioner och producerar lättförståeliga mönster vilket har gjort den till en populär del 

för data mining (Bose, I & Mahapatra, R, 2001).  

  

Data mining-applikationerna har två olika egenskaper som delas in i dataegenskaper och 

operationella egenskaper. Felaktigheter och motsägelser är vanligt förekommande 

fenomen i affärsdatabaser. Oriktig data kan lagras i databasen på grund av bristfällig 

validering i systemet. Detta kan leda till att data saknas för att utföra de analyser man vill 

göra. Typ av data som ofta lagras är numerisk, ordningstal och nominell. Med detta i 

åtanke är det av yttersta vikt att maskininlärningstekniken kan hantera flertalet datatyper. 

Effektiviteten i tekniken bygger på dess förväntade träffsäkerhet. För att uppnå detta 

används en modell som bygger på träningsdata (se 2.2.2 Träningsmodeller). 

Träffsäkerheten är oftast något lägre med träningsdata än den riktiga data som den är 

ämnad att användas för. Beteendet för maskininlärningstekniken skiftar beroende på data 

och de operationella egenskaper som applikationen för data mining har.   

  

Kompetens inom verktyg som används i systemen är en essentiell del för att förstå de 

diverse maskininlärningstekniker som finns. Det är lättare för slutanvändare av systemet 

om en teknik används som är lätt att förstå och som inte kräver för många aktiviteter som 

ska utföras i processen (Bose, I & Mahapatra, R, 2001).   

2.2.2    Träningsmodeller 

Maskininlärning använder sig av träningsdata och träningserfarenhet. Det första momentet 

inom maskininlärning handlar om att välja rätt modell för träning för att säkerställa att 

modellen inte misslyckas och använder fel data. Ett av de mest vitala delarna är att ta reda 

på om träningsmodellen skapar indirekt eller direkt feedback från de val som görs i 

systemet. Feedback som är direkt anses vara lättare för modellen att lära sig än indirekt 

feedback. Ytterligare delar som är viktiga är huruvida vilken nivå av kontroll som 

maskininlärningsmodellen har för de sekvenser av träningsdata, samt hur väl träningsdatan 

företräds för spridningen av exempel på hur det slutliga systemets prestanda och utförande 

ska mätas (Mitchell, 1997). Utkomsten av lärandet kallas för målfunktion (Callan, 2003). 
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Målfunktionen syftar till den specifikt utvalda kunskap som ska läras in och sedan 

användas i applikationen eller programmet (Mitchell, 1997).  

2.3 Maskininlärning inom fakturering- och bokföringssystem 

Det är vanligt inom redovisningsområdet att behöva analysera och klassificera stora 

mängder ostrukturerad information för att upptäcka nya relationer inom den givna 

informationen. Att noggrant extrahera den relevanta informationen från hela den 

tillgängliga datan är en viktig utmaning. Då det här kan betyda analysering av flera 

tusentals dokument är det inte möjligt att utforma manuell analys, såvida inte 

analysmaterialet avgränsas till en utvald delmängd av datan. (Van den Bogaerd, M, & 

Aerts, 2011) 

  

På grund av den beskrivna situationen ovan är det vanligt att forskare delegerar den här 

tidskrävande uppgift till programmerare som i sin tur ska se igenom uppsättningen av 

information för att sedan utföra klassificeringen. Problemet med det här är att den som 

delegerar uppgiften ofta vet vilka karaktäriseringar som gör ett dokument intressant eller 

positivt för personen själv. Det är svårt att förmedla dessa kriterier till programmerarna. 

När den som delegerat uppgiften försöker förklara kriterierna försvinner vissa nyanser på 

vägen och resultatet motsvarar inte avsikten som fanns från början. En mer modern teknik 

och bättre tillvägagångssätt är att använda sig av just maskininlärning. I det här fallet kan 

en självlärd algoritm försöka hitta underliggande egenskaper i texter som är klassificerade 

som relevanta. Genom detta kan algoritmen utnyttja den nya kunskapen för att autonomt 

klassificera den totala uppsättningen av data (Van den Bogaerd, M, & Aerts, 2011). 

  

Det är viktigt att ställa frågan hur väl varje system för textklassificering fungerar. För att 

få svar på det här är det möjligt att utgå från tre kriterier: stabilitet, reproducerbarhet och 

träffsäkerhet (Van den Bogaerd, M, & Aerts, 2011). 

 Stabiliteten anses vara hög om resultatet blir detsamma flera gånger vid samma 

analys. 

 Reproducerbarhet handlar om de fall där samma resultat uppstår när flera 

utvecklare arbetar inom samma arbetsuppgift. 

 Träffsäkerhet handlar om i vilken utsträckning det genererade resultatet ställer sig 

mot det mest optimala resultatet. 

  

En viktig aspekt inom de maskininlärningstekniker som riktar sig mot 

redovisningsområdet är huruvida beslutsfattande revisorer kan anamma de nya teknikerna 

för maskininlärning i sitt vardagliga arbete som rör beslutsfattande. Den data som kan 

användas är identifierbar med hjälp av de mönster som maskininlärningstekniker kan 

påvisa. Emellertid finns det data där tekniken genererar mönster som är oförklarlig för en 

användare. För revisorer handlar det om hur de kan urskilja skillnaderna som existerar 

mellan förklarande och prediktiva maskinlärningstekniker, samt hur de ska lita på 

teknikerna. Detta leder till frågor om hur maskininlärningsteknikens funktionalitet 

appliceras på redovisningsområdet. Inom detta område anses akademiker ha en 

konkurrensfördel för utvecklingen då de innehar kunskaper om både de tekniska 
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komponenterna och de kognitiva problem som kan påvisas inom detta område (Sutton et 

Al, 2016).  

  

Med de stora möjligheterna för redovisning/bokföring med hjälp av maskininlärning 

tillkommer problem för vissa arbetsyrken. Ett problem är exempelvis hur folk som arbetar 

som revisorer kan anpassa sig till den nya tekniken, och hur de använder detta nya 

analysmaterial. Arbetssysslor som påverkas av detta innefattar främst redovisning, 

skattehantering och konsulttjänster. (Sutton et Al, 2016). Enligt, Sutton et al (2016), bör 

revisorer vara oroliga då det finns en chans att arbete kan försvinna på grund av den 

teknikutveckling som fortlöper inom maskininlärningsområdet. Maskininlärningstekniker 

anses vara framtidens verklighet och med det uppkommer frågor som rör samhället i 

helhet. Enligt, Frey & Osbourne (2013), har en studie från Oxford slagit fast att 

maskininlärningstekniker kan komma att ersätta 94 % av revisorer på den amerikanska 

arbetsmarknaden inom 10 år. Under de kommande 20 åren på den svenska 

arbetsmarknaden ligger risken på 97% att bokförings- och redovisningsassistenters 

arbetsuppgifter kommer automatiseras, redovisningsekonomer har även de en hög andel 

som riskerar förlora jobbet till automatisering, 89,3% (Stiftelsen för strategisk forskning, 

2014). 
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3 Metod 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien utgick från en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen kännetecknas av att en 

studie går från teori till empiri. Med det här menas att förväntningar om hur världen ser ut 

först anskaffas för att sedan ställas mot insamlad empiri. Empirin används sedan för att 

undersöka om förväntningarna sammanträder med verkligheten (Jacobsen, 2002). 

Förväntningar i det här fallet innebär tidigare rön/teorier.  

  

Anledningen till att studien fokuserade på en deduktiv ansats är för att arbetssättet som 

utgår från teori till empiri var mest lämpligt utifrån den forskningsfråga som ställts. Då 

studien ämnades till att utreda inom vilka ramar det är möjligt att använda sig av 

maskininlärning inom fakturerings- och bokföringssystem var det väsentligt att det fanns 

en teoretisk grund att stå på. Den empiriska datan för studien skulle sedan bekräfta 

huruvida teorierna kring forskningsfrågan stämde överens med verkligheten.  

  

Datainsamlingen utfördes kvalitativt eftersom de kvalitativa metoderna är öppna för ny 

och eventuellt oväntad information, vilket studien eftersträvade. I de kvalitativa metoderna 

försöker även forskare begränsa styrningen av information som samlas in. Informationen 

blir därefter kategoriserad utifrån nära besläktade variabler (Jacobsen, 2002). Studiens 

empiri utformades efter det här angreppssättet för att fånga in ett brett urval av aspekter 

ämnade för att besvara forskningsfrågan.  

 

3.2 Datainsamling  

Den kvalitativa datainsamlingen för den här studien grundade sig i individuella intervjuer. 

Varje intervju genomfördes ansikte mot ansikte. Enligt Jacobsen (2002) medför det här att 

en mer förtrolig stämning skapas mellan respondenten och den som intervjuar. För att 

besvara studiens forskningsfråga var det väsentligt att det fanns en trygghet för 

respondenten att tala om sina erfarenheter och perspektiv, då ny information utöver det 

förväntade ansågs relevant. Intervjuerna uteslöt även att respondenternas svar blev 

påverkade av andra eftersom de utfördes individuellt. Det var en viktig faktor till varför 

intervjuer var lämpligare än exempelvis workshop. Genom att isolera datainsamlingen till 

individnivå kom flera olika perspektiv på intervjufrågorna fram.  

  

Intervjuer kan antingen vara mer eller mindre öppna. Det här beror på vilken struktur 

intervjuerna har samt hur den som intervjuar väljer att styra samt begränsa respondenten i 

sina svar (Jacobsen, 2002). I det här fallet så fanns det en viss struktur för intervjufrågorna 

i syfte till att rikta svaren mot forskningsfrågan. De individuella frågorna i sig var öppet 

formulerade för att ge respondenterna rum att utveckla sina svar. Intervjuerna kan därför 

betraktas som mer öppna i den här studien.  
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Att utföra workshops som ett komplement till intervjuer var något som togs i beaktande 

för den här studien. Som tidigare beskrivet uteslöts denna typen av teknik dock. Dels för 

att respondenter inte skulle kunna påverka varandra samt att syftet med workshop inte 

hade relevans för studien. Observationer uteslöts helt som ett alternativ för studien, på 

grund av att det praktiska användandet av maskininlärning är abstrakt. Det ansågs vara 

komplicerat att avläsa användarens betéende i syftet. 

  

Då studien primärt utgår från en deduktiv ansats har även litterär datainsamling utförts för 

att hitta relevant teori till området. Fokus har legat på teorier som beskriver generella 

principer och effekter av maskininlärning. De rent tekniska teorierna som beskriver 

exempelvis diverse algoritmer och specifika modeller har exkludertas då de inte uppfyller 

det syfte studien grundas i.  

 

3.2.1 Urval 

Det första som behöver utföras i en urvalsprocess för intervjuer är att få en övergripande 

bild av vilka enheter som är lämpliga att inkludera. Det är även viktigt att klargöra på ett 

ungefär hur många enheter som behövs för studien. Det här utgör den teoretiska 

populationen (Jacobsen, 2002). Den teoretiska populationen för studien var dels riktad mot 

personer inom utvecklingsområdet på ett företag som hade kunskap om maskininlärning 

och arbetade med det. Det var även riktat mot personer som jobbade inom ekonomisektorn 

på företaget. Anledningen till att den teoretiska population riktades åt två olika sektorer 

var för att båda är relevanta för sammanhanget bokförings-och faktureringssystem. Det 

fanns dock mer information att hämta kring maskininlärning inom utvecklingssektorn, och 

under urvalsprocessens gång framkom det att undersökningar relaterade till 

ekonomisektorn inte hade bidragit med tillräckligt relevant information utifrån de ramar 

studien låg inom. Därför utfördes ett bortfall av enheter från ekonomissektorn och fullt 

fokus riktades istället mot utvecklingssektorn. Det slutliga antalet enheter för studien blev 

totalt sex stycken. Yrkesrollerna innefattade följande: Produktägare, Team manager och 

systemarkitekt, Lead data scientist, domänexpert samt två utvecklare. Det fanns möjlighet 

till att kontakta fler enheter inom företaget men de sex som valdes var tillräckligt för 

studiens syfte. 

  

Inom kriterier för urval av respondenter är det möjligt att använda snöbollsmetoden. 

Metoden skapar stor flexibilitet för det kvalitativa angreppssättet. Genom att exempelvis 

börja med att intervjua en specifik respondent kan den rekommendera andra respondenter 

som erhåller relevans för sammanhanget (Jacobsen, 2002). Snöbollsmetoden är även det 

urvalskriterium som använts för den här studien. Då kunskap om vilka som hanterade 

frågor kring maskininlärning inom utvecklingssektorn för det selekterade företaget 

saknades, var det viktigt att få dirigering till aktuella respondenter via personer från 

företaget. Den här processen mynnade ut i att respondenter med rätt kompetens inom 

området kunde kontaktas för intervjutillfällen. 
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3.2.2 Genomförande 

Intervjufrågorna utformades utifrån forskningsfrågorna och teori för studien. 

Forskningsfrågorna delades upp i mindre delar och användes som diskreta rubriker i syfte 

att ge gruppen stöd för utformning av intervjufrågor. Under varje diskret rubrik placerades 

ett antal frågor in som dessutom även hade relevans för den presenterade teorin. Ett 

primärt mål som fanns med intervjufrågorna var att utforma dem relativt generellt för att 

lämna utrymme till en öppen diskussion, samtidigt som de skulle behålla relevansen för 

studiens akademiska inriktning.  

  

Tillvägagångssättet för att skapa så goda förutsättningar som möjligt i intervjuerna för att 

få information från intervjuobjekten är det viktigt att etablera en god tillit.  Med hjälp av 

detta kan en öppen informationsutväxling upprättas. Innan intervjuer är det 

rekommenderat att introducera sig själv för intervjuobjekten. Att fråga intervjuobjektet om 

personen har några funderingar kan hjälpa till att ge intervjun en känsla av öppenhet. 

(Jacobsen, 2002).  

  

Intervjuerna som gjordes på företaget utfördes på personer där samtliga förutom två 

intervjuobjekt redan kände en av gruppens medlemmar. Den initiala kontakten med dessa 

hade upprättats under hösten 2016. Med hjälp av detta var redan en tilltro mellan en 

person från intervjugruppen och intervjuobjekten upprättad. Två av intervjuerna utfördes 

över Skype med personer som arbetade utomlands. Eftersom en av gruppens medlemmar 

inte tidigare hade stiftat bekantskaper med anställda på företaget var det viktigt att 

upprätta en god kontakt där en kort introduktion utfördes angående vilka personerna i 

intervjugruppen är och vad examensarbetets inriktning handlar om.  

  

Samtliga intervjuer som utfördes spelades in med hjälp av en röstinspelningsfunktion på 

mobiltelefoner. Innan gruppen kunde börja spela in intervjuerna var det viktigt att få 

tillåtelse till detta av intervjuobjekten. Längden på intervjuerna skiljde sig relativt mycket 

bland de längsta och kortaste intervjuerna. Den kortaste intervju som utfördes var nio 

minuter lång medan den längsta var 29 minuter. De flesta intervjuerna fortlöpte omkring 

20 minuter i genomsnitt. 

  

Utformningen av intervjuerna som genomfördes över Skype bestod av att intervjugruppen 

satt tillsammans i grupprum under intervjuns gång. Gruppen ansåg att ett mer seriöst 

intryck skulle ges om gruppen fysiskt befann sig på samma plats och att detta skulle 

fångas av webbkameran. Varje intervju inleddes med att beskriva oss själva, hur intervjun 

skulle komma att se ut samt vad för studie som skulle utföras.  

  

För de intervjuer som utfördes på plats hos företaget behövdes ingen personlig 

introduktion av vilka gruppen var då detta redan hade skett tidigare när gruppen befunnit 

sig på företaget. Det största fokuset låg emellertid på att ge en god förklaring till vilken 

inriktning gruppen valt för studien och ge en kort beskrivning av vad intervjun skulle 

handla om. Samtliga intervjuer utfördes i grupprum vilket gjorde att övrig personal 

avskärmades och fullt fokus på intervjun kunde ges. Att fysiskt befinna sig i samma rum 
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som intervjuobjektet underlättade nämnvärt för att ställa följdfrågor, stämningen var 

överlag likvärdig i samtliga intervjuer som utfördes. Efter att samtliga intervjufrågor 

ställts fick respondenterna möjlighet att tillägga egna tankar om de ville lägga till något 

mer eller ansåg att intervjugruppen hade missat några centrala eller grundläggande delar 

inom området maskininlärning. De flesta ansåg att det mesta redan hade nämnts i den 

intervju som precis avslutats. Varje respondent tackades i slutet och gruppen lyfte fram 

vikten av den värdefulla information som den delgivits av respondenten. 
 

3.3 Analys 

3.3.1 Beskrivning 

Beskrivningen handlar om att få en grundlig och detaljerad beskrivning av datan. För att 

transformera rådata till renskriven data från inspelat material är det väsentligt att utföra 

transkribering (Jacobsen, 2002). För varje genomförd intervju i studien transkriberades 

fullständiga svar under respektive intervjufråga. För att få en översiktlig struktur över 

svaren från respondenterna användes intervjumallen återupprepande för varje respondent i 

ett dokument. Samtliga svar från respondenterna studerades för att se om det gick att få 

förståelse över kommentarerna samt om irrelevant information förekom. Betydelsefulla 

kommentarer i materialet markerades för att för att lättare sortera den relevanta data från 

den irrelevanta. Därefter genomfördes en sammanfattning av det material som skulle 

presenteras i resultatet. 

3.3.2 Systematisering och kategorisering 

I den här fasen samlas data till olika grupper, det vill säga kategorisering. Kategorierna 

behövs för att säga att vissa typer av data är liknande samt att vissa typer av data skiljer 

sig åt. Syftet med kategoriseringen är att skapa en förenkling av den detaljerade och rika 

datan  (Jacobsen, 2002). Kategoriseringen för den här studien utgick från de teman som 

blev belysta av intervjufrågorna. Strukturen och ordningen i intervjumallen återanvändes 

med viss anpassning för resultatet. De fyra kategorierna som presenteras nedan är 

utformade utifrån perspektiv som identifierats i teoriavsnittet. Kategorierna syftade till att 

underlätta studerandet av mönster för att definiera de ramar som finns för maskininlärning 

inom bokförings-och faktureringssystem.  

  

 Möjligheter: I den här kategorin har insamlad data angående möjligheter som finns 

inom området sammanställts 

 Implementering: Kategorin innefattar implementeringsprocessen på ett 

övergripande plan, utifrån hur det beskrivits från den insamlade datan. 

 Etiska aspekter: De aspekter som är etiska syftar främst till vilken påverkan 

maskininlärning har på yrkesgrupper, kopplade till bokförings- och 

faktureringssystem. 

 Alternativa tillvägagångsätt: När inte maskininlärning kan användas eller inte är 

lämpligt finns det andra vägar att tillgå. En kortare beskrivning nämns i denna 

kategori. 
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3.3.3 Kombination 

Den här fasen handlar om att hitta samband i data och koppla det samman med de 

identifierade kategorierna från systematiserings-och kategoriseringsfasen. Här undersöks 

även olikheter och likheter mellan respondenters svar (Jacobsen, 2002). I dokumentet för 

intervjumaterialet studerades vad som sagts och till vilken kategori det tillhörde. Varje 

gång ett svar klassats för en viss kategori lämnades en kommentar vid svaret för att 

säkerställa att det inte återupprepades av misstag. I svar som ansågs vara irrelevanta 

lämnades även kommentarer som noterade att de var exkluderade från studien. Där det 

fanns mycket likheter bland svar gjordes sammanställningar som framhävdes extra mycket 

i resultatet. Olikheter som uppstod bland svar användes till att ge en mer nyanserad bild 

för sammanställningarna där likheter förekom. 
 

3.4 Tillförlitlighet 

3.6.1 Reliabilitet 

Kvalitativ reliabilitet handlar om den som utför en studie har ett konsekvent 

tillvägagångsätt som även kan återspeglas hos andra forskare och projekt. Det är viktigt att 

se till att misstag inte begås vid transkribering av data. Respondenters svar måste även 

tolkas noga på ett korrekt sätt för att innebörden av orden inte ska hamna i en felaktig 

riktning. Om data analyseras av flera personer måste det finnas en stabil kommunikation 

mellan parterna. (Cresswell, 2014) 

  

Vid transkriberingen av det inspelade intervjumaterialet såg gruppen till att varje ord kom 

med för att försäkra att ingenting blev uteslutet. En del av det transkriberade materialet 

blev omskrivet för att meningar skulle hänga ihop på ett relevant sätt. I sådana fall 

lyssnade gruppen flera gånger på materialet som behövde skrivas om för att inte förlora 

innebörden av kontexten. Gruppen var alltid tillsammans i ett rum när transkriberingen 

utfördes för att bibehålla en kontinuerlig kommunikation och utvärdera varandras 

transkriberade material. 

3.6.2 Validitet 

Att utföra en validering syftar till ställa människor mot en prövning av resultat. Detta kan 

utföras på två olika sätt, att granska undersökningar och slutsatser mot andra och att 

kritiskt se över de resultat som framkommit. Genom att utvärdera om rätt enheter har 

blivit intervjuade, och om den information som framkommit från dem är sanningsenlig 

utförs en validering på en av de mest väsentliga faserna i forskningsprocessen. Beroende 

på hur nära källorna står till fenomenet som studeras avgörs dess förmåga att ge relevanta 

förklaringar (Jacobsen, 2002). 

  

För att säkerställa att de förklaringar som gruppen kommit fram till är slutsatser av värde 

och inte egna konstruktioner har teorin använts som underlag för att noggrant utreda om 
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den information som kommit in är tillräckligt relevant och saklig för rapportens syfte. Det 

var även viktigt att undersöka om gruppen utfört datainsamlingen på rätt personer. 

Utförandet av datainsamlingen skedde med personer som har god insikt i hur och vad 

maskininlärning är, samt hur det används inom företaget. Ett påvisande att de källor som 

intervjuats har arbetat eller arbetar med ämnet maskininlärning kan konstateras. De har 

varit delaktiga i projekt som handlat om maskininlärning och därför har andrahandskällor 

inte samlats in. Det hade dock kunnat vara till en fördel att utföra datainsamling på fler 

företag i syfte att se om perspektiv på studiens område varit annorlunda. 
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4 Resultat 
 

4.1 Empiri 

4.1.1 Möjligheter 

Genom att använda maskininlärning är tanken att förenkla användandet av bokförings- 

och faktureringssystem för slutanvändare. Med hjälp av maskininlärning ska systemen 

kunna ge bokföringsförslag åt kunder som kanske saknar intresse eller kompetens inom 

detta fält. Hjälpen för kunder ska upprättas så långt det är möjligt med hjälp av 

maskininlärning som effektiviserar de flöden som finns idag, och kan komma att finnas i 

framtiden. Systemen ska vara så enkelt att använda som möjligt utan att slutanvändare 

behöver läsa en lång manual för att förstå det. Maskininlärning som, till skillnad från 

människor, kan analysera och hitta mönster i väldigt stora mängder data ska hjälpa och 

underlätta användandet för användare så mycket som det är möjligt. Med maskininlärning, 

som idag ses som en trend inom IT-området, bildas en positiv upplevelse för användare 

där känslan av att någon form av “magi” eller effektivitet ligger bakom den hjälp de får.  

  

Affärsvärdet för en implementering av maskininlärning för automatisering möjliggör 

främst minskad arbetstid samt att få bort frustration som system kan skapa. Det här kan 

leda till att göra kunder mer tillfredsställda genom att förenkla systemen de gör sin 

bokföring med genom att minska antalet beslut de måste ta, samt den information de 

manuellt behöver lägga in. För de personer som använder bokföringssystem underlättar en 

automatisering av systemen i den bemärkelsen att de inte behöver lägga lika mycket tid på 

den ekonomiska biten ifall de själva driver ett företag. Systemen kan automatiskt själv 

utföra dessa uppgifter åt slutanvändare med hjälp av den maskininlärning som 

implementerats. I takt med att produkten blir enklare att använda finns det också goda 

incitament att potentiella kunder föredrar ett system som använder maskininlärning på 

grund av de förbättringar och fördelar som existerar, jämfört med system som inte 

använder maskininlärning för att underlätta kundens behov. Om systemen kan vägleda 

kund med krånglig bokföring kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet. 

  

Systemen ska själv utföra arbetssysslor åt kunderna vilket gör att kunderna i framtiden inte 

ska behöva skriva in konton i systemen själva. I framtiden är tanken även att kunder 

enbart ska behöva se över om alla förslag ser bra ut och sedan enbart acceptera de förslag 

som ges. Ett exempel från företaget där intervjuerna utförts är att alla delar av systemet 

ännu inte anses vara identifierade för vart och hur ett användande av maskininlärning är 

funktionellt. Synen på att maskininlärning kommer användas genom nästan hela systemet 

finns, och möjligheten att ej identifierade delar även de ska automatiseras med 

maskininlärning är något som påvisas. Framtiden för systemet handlar om att avlägsna de 

flesta manuella val som användaren gör och istället låta systemet ta beslut när tilltron till 

systemet är tillräckligt stark. 
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4.1.2 Implementering och underhåll 

Att identifiera och förstå problemsituationen är det första som utförs när en 

implementering av maskininlärning ska utföras. Vid implementering av maskininlärning 

gäller det att se över vilka alternativ som förekommer för automatisering. En av de 

tillfrågade respondenterna påpekade det angreppssätt som bör finnas enligt följande, “You 

should only consider machine learning when it’s unlikely that you would be able to 

automate otherwise”. 

  

När en utredning skett angående vilket problem som finns och med vilken metod det ska 

lösas inleds den fas där det gäller att ta reda på vilken specifik data som krävs till 

modellen för att lösa problemsituationen. Kundfokus är den del som alltid ska ligga till 

grund för beslut för att säkerställa att syftet med implementationen av maskininlärning kan 

förenkla kundens användande och skapa mer effektivitet. Att bestämma vilken data som 

behövs är svårt och fel uppkommer ofta, det är alltid något oförutsett som inträffar. 

Rörande den data som ska användas gäller det att ställa frågor med kunden i åtanke när 

man väljer ut den. En respondent från de utförda intervjuerna beskriver vilka typer av 

frågor som bör ställas. “Hur mycket kan vi hjälpa kunder med den här datan? Är den 

verkligen användbar?”  

  

De processteg som finns för implementation av maskininlärning i befintliga eller nya 

system återanvänds där man ser över den metaprocess som finns och vilka steg som bör 

gås igenom innan en lyckad och resultatrik implementation är etablerad. Det syftar främst 

till att skapa en enkel process som handlar om att erhålla data. Frågor som, enligt en 

respondent, bör få ett svar här lyder “Vad betyder den egna datan?”, “Hur finner 

ansvariga för denna process den data som modeller kräver?” samt “Hur tillhandahålls 

den i produktion?”.  

  

Modeller som används när maskininlärning ska användas i olika processer kan 

återanvändas från tidigare utvecklade modeller eller att en ny modell skapas från grunden. 

När en ny modell skapas är det först en väldigt simpel modell som omarbetas och blir mer 

komplex varje gång den misslyckas med det den syftar att åstadkomma. Målet med 

modeller som går till produktion är att de ska vara de minst komplicerade och de lättaste 

modellerna som är möjliga att upprätta. Anledningen till detta är att tid är en faktor som 

spelar in när människor ska förstå hur modellen fungerar när de ska omarbeta eller 

underhålla den. En väldigt stor och komplex modell skapar mer arbete som tar mer tid att 

förstå sig på. Resultatet av de utarbetade exemplen ska presenteras i ett grafiskt gränssnitt 

där det ska gå att korrigera fel. Det krävs en hälsosam korrigeringsslinga vilket syftar till 

att maskininlärningen faktiskt förbättrar bokföring och inte försämrar den. Mätning är en 

del av arbetet som ska utreda och mäta vart implementeringen fungerar. Det gäller även att 

mäta om människor utför felkorrigeringar i den mån som de förväntas. Samtliga steg som 

utarbetats används i symbios med standardprocedurer som redan existerar för arbetet.  

  

En felaktig syn som många har är att maskininlärning är ett redskap som “magiskt” 

kommer att göra allt arbete åt människor. Maskininlärning utesluter aldrig att något kan gå 
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fel. Om utvecklaren i dagsläget vill helt utesluta fel så kan de alltid bygga regler för 

system som alltid fungerar, men det strävar emot själva syftet med användningen av 

maskininlärning och förhindrar dess primära funktioner. När maskininlärning används 

inom bokförings-och faktureringssystem är det därför viktigt att inkludera information i 

användargränsnittet som beskriver för användaren att exempelvis ett förslag genererat från 

maskininlärning inte alltid är helt korrekt. Problemet med detta är att användare ofta kan 

bortse från sådan här typ av vägledande information och ändå litar på att systemet ska göra 

helt rätt ifrån sig.  

  

Maskininlärning inom bokförings-och faktureringssystem är ett område som kräver 

speciellt mycket tester innan det släpps ut för användarna. Det är också svårt att veta exakt 

vilken typ av modell för maskininlärning som ska användas för ett visst ändamål. Mycket 

baseras också hur väl en viss modell är utformad. En väl utformad modell har större chans 

att ta rätt beslut för användaren än en modell som är mindre väl utformad. Förutom att 

lyckas välja rätt modell för rätt ändamål så finns det även en mängd andra svårigheter med 

själva implementationen av maskininlärning, då tillräcklig kunskap och kompetens inom 

området saknas. Det saknas exempelvis tillräckligt med information för hur testning, 

distribuering och uppdatering av modellerna ska gå till i syfte erhålla ett kontinuerligt 

flöde av rimliga resultat. Det finns många utmaningar som inte har blivit lösta än inom 

maskininlärningsområdet än, utmaningar som kanske kommer ta flera år att lösa.  

  

Vad människor uppfattar maskininlärning som och dess förmåga är också ett problem, då 

det blivit felvinklat, som tidigare beskrivits med tanken om maskininlärning som ett 

“magiskt verktyg” som kommer att göra allt arbete åt människor. På grund av denna 

uppfattning är en av de svåraste utmaningarna med att implementera maskininlärning i 

fakturerings-och bokföringssystem att förklara vad det faktiskt är som implementeras. En 

av respondenterna som arbetar just med utvecklingen av maskininlärning summerade 

situationen enligt följande “The experience that people have is a little bit disconnected 

from what we actually do”. Ett exempel på en sådan situation från det företag 

datainsamlingen utfördes på är under utvecklingen av att tillföra olika förslag i 

fakturerings-och bokföringssystemet genom maskininlärning. Här skapades en förväntan 

av att det skulle lösa alla problem och att hela bokföringsprocessen skulle bli 

automatiserad. 

  

Det finns  även delar inom fakturerings-och bokföringssystem där maskininlärning rent 

teoretiskt sätt skulle kunna implementeras, men där säkerhet i dagsläget inte är tillräckligt. 

Betalningar av olika slag är ett sådant exempel. Där är det väsentligt att systemet går att 

lita på till 100%. Fullt automatiserade transaktioner av valutor är något som är extra 

känsligt och utvecklingen inom maskininlärningsområdet behöver vara relativt felfri för 

att det ska vara möjligt. Sedan kommer ju också problematiken med myndigheter och 

lagar som måste tillåta hanteringen av känsliga ting som betalningar via maskininlärning. 

Det är också riskabelt att låta bokföring i sig köras automatiskt utan att användaren själv 

behöver titta på det. Tekniken för att effektivisera många områden inom fakturerings-och 

bokföringssystem finns, men frågan är i vilken grad som det går att faktiskt lita på i 
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dagsläget. Det säkraste användningsområdet för maskininlärning för tillfället är 

genererandet av bokföringsförslag till användaren. Det är nämligen något som går att 

ändra utan att konsekvenserna blir allt för stora när fel uppstår. 

  

En utmaning är att många olika företag skiljer sig från varandra och beteendet i hur 

bokföring utförs är många gånger inte detsamma. Dessutom förändras världsmarknaden 

hela tiden, nya typer av företag startas samtidigt som andra typer av företag stänger ner. 

Att utveckla maskininlärning i syfte att anpassa sig till dessa aspekter kan vara 

komplicerat, då igenkänningen för repetitiva mönster störs. Ett exempel på det här är i ett 

varuhus där många nya produkter ständigt byts ut mot andra, vilket gör att processen att 

fakturera och bokföra med hjälp av maskininlärning begränsas. Maskininlärning saknar i 

dagsläget den kreativitet som människan har. Medan maskininlärning utgår från mönster i 

historisk data kan en människa analysera olika avvikelser på ett djupare plan, avvikelser 

som exempelvis inte varit kända förut. 

4.1.3 Etiska aspekter 

För den äldre generationen kan det bli problematiskt när maskininlärning intar sin roll 

inom just delen för bokföring. De kan vara mer vana vid att arbeta med bokföring på ett 

traditionellt sätt. Eftersom maskininlärning kommer förändra det traditionella sättet och 

generera automatiska förslag samt utföra fler dataanalyser på egen hand, kan många äldre 

som jobbat traditionellt under en längre tid behöva anpassa sig. Den här problematiken 

kan givetvis appliceras på yngre generationer med, dock inte i samma utsträckning.  

  

Maskininlärning är dock bara ett exempel på något som upprepat sig många gånger i 

historien, nämligen teknikens utveckling och dess påverkan i samhället. Traditionella 

branscher påverkas hela tiden av ny teknik, oavsett om det handlar om maskininlärning 

inom fakturerings- och bokföringssystem eller exempelvis robotar inom industriarbete. Att 

människan går mer och mer mot ett automatiserat samhälle är ett oundvikligt fenomen. 

Människor kommer inte stå helt utan jobb i framtiden, då arbetsmöjligheter med den nya 

tekniken kommer växa fram. En av respondenterna summerade situationen enligt följande 

“new technologies they change products, and change how we work”. Det här beror dock 

på hur snabbt utvecklingen går framåt, om människor inte hänger med kan protester och 

ilska uppstå. Ett exempel på en sådan situation är utvecklingen av självkörande lastbilar, 

där en del uppståndelse växt fram.  

  

I framtiden kommer maskininlärning möjligtvis att ersätta en del människor som arbetar 

uteslutande med uppgifter relaterat till bokföring. Situationen för de som jobbar som 

revisorer kommer dock inte se lika mörk ut, då de uppfyller många fler funktioner inom en 

verksamhet. Arbetsuppgifterna kan dock komma att ändra riktning. Istället för att 

exempelvis bli betald för att repetitivt skriva in data i ett system eller ställa sig frågan “hur 

ska jag bokföra det här?”, kommer människor istället ha möjlighet att lägga mer tid på mer 

relevanta ting, som vilken typ av kontroll och framtidsvision bokföringen i sig ska ha. Det 

här kan i sin tur leda till mer stimulerande arbetsuppgifter då man kommer ifrån de 

repetitiva arbetsprocesserna.  
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4.1.4 Alternativa tillvägagångssätt  

Det har framkommit att delar i ett fakturerings-och bokföringssystem som automatiserats 

inte behöver maskininlärning för att uppnå sitt syfte. Delarna kan istället använda 

definierade regeluppsättningar för hämtning av information från Big Data för att samla in 

de resultat som eftersträvas. När det finns möjlighet att använda queries bör en strävan att 

använda denna teknik finnas. Eftersom det ibland inte är en självklarhet om en query eller 

maskininlärning ska användas är det något som personer med tillräcklig teknisk kunskap 

får ta beslut om.  

  

Systemet kan exempelvis ge förslag med hjälp av att använda sig av historisk data för att 

exempelvis få reda på om en kund använt en specifik leverantör sedan innan. Big Data 

används idag men det anses vara tidskrävande då regler måste sättas upp samt att 

underhåll krävs från inledandet och kontinuerligt över tidsperioden det används. Underhåll 

måste göras för att säkerställa att det är uppdaterat. Det gäller att se över problemet för att 

använda rätt verktyg för rätt problem.  

 

4.2 Analys 

4.2.1 Möjligheter 

Från den empiriska undersökningen har det framkommit att intervjurespondenterna 

eftersträvar en ökad effektivisering av de aktiviteter som syftar till att höja 

kundtillfredsställelse genom ett förenklat användande där färre beslut behöver fattas och 

mindre information behövs skrivas in manuellt av kunder. Från respondenterna har det 

även framkommit en förhoppning att ett system med maskininlärningsteknik kan attrahera 

mer kunder. För kunder kan ett system som använder tekniken anses innehålla fördelar 

gentemot system som inte använder denna teknik eftersom det strävar efter att mer aktivt 

hjälpa kunder och göra arbetet i system mer tidseffektivt. Bose, I & Mahapatra, R (2001) 

påstår att faktiska fördelar kan uppnås mot konkurrenter genom att använda 

maskininlärningstekniker för att hitta mönster i den data som företag har tillgång till. Detta 

synsätt delas av, Van den Bogaerd, M & Aerts (2011) som belyser att den idag mer 

moderna tekniken maskininlärning kan jämföras med den tidigare situation som existerade 

där det var en omöjlighet att analysera tusentals dokument manuellt. Möjligheter som 

tidigare inte fanns har med hjälp av maskininlärning nu gjorts möjlig. Den tidigare 

ostrukturerade informationen behövde ett verktyg som kunde identifiera relationer och se 

mönster. De kriterier som programmare fick utgå ifrån i tidigare användning för att hitta 

relationer i databaser och dokument var något som var svårt att förmedla eftersom vissa 

nyanser kunde försvinna i förklaringar på vägen vilket gjorde att syftet inte uppnåddes. 

Enligt, Van den Bogaerd, M & Aerts (2011), är exempelvis en förbättring med hjälp av 

maskininlärningsalgoritmer att en ny form av klassificering av dokument kan göra arbetet 

möjligt. Detta kan kopplas till ett mer effektivt system där processer lär sig självmant med 

hjälp av maskininlärning och således blir automatiserade. Detta kopplas tillbaka till Bose, 
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I & Mahapatra, R (2001) som påvisade att konkurrensfördelar skapas då kunder blir mer 

nöjda. 

4.2.2 Implementering och underhåll 

Att hitta de mönster i den kunddata som lagras hos företag för att uppfylla de önskemål 

som finns kan utföras med hjälp av maskininlärning. Bose, I & Mahapatra, R (2001) 

påpekar att den teknik som lämpar sig bäst för situationer som denna är maskininlärning 

på grund av de få restriktioner som existerar samt de mönster som genereras. Dessa kan på 

ett enklare sätt förstås och analyseras om rätt kompetens finns i verksamheten. Två 

respondenter som tillfrågades i undersökningen belyste vikten av att skapa enkla modeller 

i den inledande fasen för implementering av maskininlärning. Dessa ska inte vara för 

komplexa och svåra att underhålla. Respondenterna påpekade att om modellerna är för 

komplexa tar det lång tid för personer att förstå vad modellen vill göra, samt hur den ska 

underhållas. Även, Mitchell (1997), framhåller att det inledande momentet när man 

bestämt sig för att använda maskininlärning är att upprätta träningsmodeller som är 

faktiska för sitt syfte och inte misslyckas eller körs på felaktig data. 

  

De respondenter med störst insyn och kunskap om maskininlärning på verksamheten var 

de som gav de mest beskrivande förslagen på vad som bör tänkas på när rätt data ska 

väljas. Frågor gällande hur mycket kunder som hjälps av datan, hur användbar den är, hur 

tillhandahålls datan i produktion och vad datan faktiskt betyder lyftes fram av 

respondenterna. Detta förhållningssätt till att välja data benämns även av Mitchell (1997) 

som anför att en väl utformad målfunktion för den specifikt utvalda kunskap i form av 

data som ska samlas in för användning i en applikation eller ett program är den utkomst av 

hela inlärningen av data i modellen. Ett påvisande att verksamheten väljer att skapa en 

målfunktion genom att besvara dessa frågor kan här göras då det är viktigt att säkerställa 

detta i den inledande fasen. 

  

Respondenterna framhävde även de processteg i metaprocessen som används för en 

lyckad implementering av maskininlärning. Bose, I & Mahapatra, R (2001) är i detta 

avseende enig om att en process som inte har alltför många aktiviteter är mer lättförståelig 

och skapar mer förståelse för slutanvändare om den maskininlärningsteknik som används. 

För en verksamhet handlar det emellertid om att se över de maskininlärningstekniker som 

det fattas beslut om att använda. Sutton et Al, (2016), poängterar att ett användande av 

tekniker som använder en typ av data i slutändan kan bli oförstådda eller obegripliga 

mönster för användare. För att inte detta ska ske handlar det främst om att välja rätt data 

som kan bringa kunskap för sitt ändamål.  

  

Enligt Callan (2003) är det viktigt att klargöra värdet för att använda artificiell intelligens 

(i det här fallet maskininlärning) för det specifika området. För att utföra det här är det 

möjligt att använda de fyra perspektiven som presenteras nedan, där respondenternas syn 

på begränsningar inom maskininlärning för fakturerings-och bokföringssystem 

klassificeras.   
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 Mängden kunskap som behövs: I dagsläget finns det svårigheter med att 

implementera maskininlärning i fakturerings- och bokföringssystem då det är svårt 

att få tillgång till tillräckligt med kunskap och kompetens beskriver två 

respondenter. Att lyckas få tag på information angående hur testning, distribuering 

och modelluppdateringar är begränsat. Enligt Bose, I & Mahapatra (2001) är det 

väsentligt att det finns tillräckligt med kompetens inom olika verktyg för att förstå 

diverse maskininlärningstekniker. 

  

 Vilket typ av data det handlar om och antalet avvikande omständigheter: Vilken 

typ av data det handlar om har belysts tidigare i avsnittet. Där respondenterna 

menade att det var viktigt att utreda hur kunder hjälps av datan, hur användbar den 

är samt hur den tillhandahålls i produktion och vad den faktiskt betyder. 

  

 Konsekvenser av misstag: Konsekvenser av misstag för maskininlärning inom 

fakturerings-och bokföringssystem handlar om i vilka delar av systemet det 

implementeras förklarar en respondent. Att exempelvis fullständigt automatisera 

betalningar och hela bokföringsprocessen är något som är för riskabelt i dagsläget. 

Där krävs det fortfarande mänsklig aktivitet. Ett tilläggande från en annan 

respondent är att konsekvenser av fel som baseras på förslag kring bokföring är 

inte lika förödande, då användare kan följa felet och åtgärda det.  

  

 Komplexiteten av beslutsfattning: En respondent förklarar att då många företag 

skiljer sig från varandra i hur bokföring utförs beroende på vad de är för typ av 

företag, blir det komplicerat att skapa beslutsfattning från givna mönster i data. 

Dessutom förändras världsmarknaden ständigt då nya typer av företag startas 

medan andra stängs ner, vilket gör att maskininlärningen måste erhålla en förmåga 

att anpassa sig mot detta. En annan respondent menar även att den kreativa 

förmåga människan har för beslutsfattning är något som maskininlärning saknar, 

när den endast utgår från historisk data. 

  

Van den Bogaerd, M, & Aerts (2011) beskriver att det är viktigt att ställa frågan om 

huruvida textklassificering  fungerar för ett system. I det här fallet ligger fokus på 

textklassificering med hjälp av maskininlärning inom fakturerings-och bokföringssystem. 

Nedan presenteras de tre kriterier som är möjliga att utgå från: 

 Stabilitet: Enligt en respondent krävs det att speciellt mycket tester utförs innan en 

implementation som använder maskininlärning i bokföring-och faktureringssystem 

kan släppas ut till användarna. Det här kan ställas mot det som Van den Bogaerd, 

M, & Aerts (2011) förklarar, att resultat behöver bli detsamma i en analys för att 

stabiliteten ska anses vara hög.  

 Reproducerbarhet: I empirin nämns det att målet med modeller som tillsätts i 

produktion ska vara de minst komplicerade och de lättaste typen av modeller som 

går att upprätta, då människor ska kunna förstå hur modellen fungerar när 

omarbetning eller underhållning behöver utföras. Det här ligger inom kriteriet för 

reproducerbarhet eftersom det handlar om enligt Van den Bogaerd, M, & Aerts 
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(2011) beskrivning att samma resultat ska uppkomma när flera utvecklare arbetar 

inom samma arbetsuppgift.  

 Träffsäkerhet: Här beskriver Van den Bogaerd, M, & Aerts (2011) att träffsäkerhet 

handlar om i vilken utsträckning det genererade resultatet ställer sig mot det mest 

optimala resultatet. Här är det möjligt att utgå från en av de perspektiv Callan 

(2003) statuerade, nämligen konsekvenser av misstag. Det optimala resultatet av 

träffsäkerhet är varierande beroende på vilket användningsområde i systemet 

maskininlärning ska implementeras. 

  

Maskininlärning är en teknik som kan underlätta och skapa möjligheter för flertalet 

tekniker inom vård, upptäcka bedrägerier och användas i förarlösa bilar (Mitchell, 1997). 

De framsteg som gjorts med maskininlärning har lett till en upphaussning om 

maskininlärning. Detta har enligt flertalet respondenter lett till att människor fått en tro att 

maskininlärning är ett magiskt verktyg som kan utföra allt arbete automatiskt och lära sig 

själv. Det anses finnas en begränsning inom framtagningen för maskininlärningstekniker 

som kan appliceras på bokförings- och faktureringssystem då människors syn på vad som 

är möjligt inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Enligt Bose, I & Mahapatra, R 

(2001) bör kompetens finnas för de maskininlärningsverktyg som erbjuds för att förstå hur 

tekniken kan användas. Med kompetens om verktygens förmågor kan en större förståelse 

skapas för när det faktiskt är en bra idé att automatisera en process med hjälp av 

maskininlärning.  

4.2.3 Etiska aspekter 

Flertalet respondenter påpekade vikten av att systemen ger beslutsförslag automatiskt till 

kunder. Önskan finns att så mycket processer som möjligt i systemen ska automatiseras 

med hjälp av maskininlärning och detta strävar till att kontinuerligt uppdatera och införa 

maskininlärning i system. Möjligheterna med ett införande av artificiell intelligens i 

system medför, enligt Sutton et Al (2016), konsekvenser för vissa arbetsgrupper. Ett 

exempel är revisorer som måste anpassa sig till den nya situationen som uppstår med hjälp 

av den nya tekniken då tjänster som redovisning, skattehantering och vissa konsulttjänster 

är delar som automatiseras.  

  

En utförd studie från Oxford, Frey & Osbourne (2013), har slagit fast att 94% av revisorer 

på den amerikanska arbetsmarknaden kan bytas ut mot den nya tekniken inom 10 år och 

inom 20 år kan 97% av bokförings- och redovisningsassistenter på den svenska 

arbetsmarknaden förlora jobben till följd av automatisering (Stiftelsen för strategisk 

forskning, 2014).  

  

Respondenterna fick under intervjuerna chansen att ge sin syn på att arbetsyrken som till 

exempel revisorer och människor som arbetar inom bokföring påverkas av 

implementeringen av maskininlärning i bokföring- och faktureringssystem. De flesta 

ansåg att den kunskap som revisorer besitter kommer vara användbar i framtiden, även 

fast arbetet kan komma att se väldigt annorlunda ut. Bokföringsyrken är sedermera arbeten 
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som anses kunnas automatiseras så långt det är möjligt, den kunskap som krävs för 

automatiserad bokföring är något som ses som möjligt med maskininlärning. 

  

Sutton et Al (2016) framhäver maskininlärning som framtidens verklighet. En liknande 

syn kunde utläsas från respondenterna. Teknik påverkar många branscher och yrken, 

därför gäller det att anpassa sig till tekniken och använda den kunskap man har. Åsikter 

kring just revisorsyrket sträckte sig från att de kan förlora jobbet helt, arbeta mer med 

rådgivning eller att de inte skulle påverkas nämnvärt då de besitter kunskap som är svår att 

ersätta. Framtiden för bokföring ses nästan uteslutande som en del som kommer 

automatiseras helt. 

4.2.4 Alternativa tillvägagångssätt 

Maskininlärning kan inte alltid implementeras där människor önskar eftersom det inte är 

tekniskt möjligt eller att maskininlärning inte är den lösning som är mest lämpad för att 

lösa problemet. Det finns självfallet alternativa tillvägagångssätt för att lösa problem. De 

tillvägagångssätt som används handlar ofta om att det finns en beskriven situation där 

programmerare blir delegerade uppgifter. Uppgifterna har bestämda kriterier som ska 

lösas men det är enligt Van den Bogaerd, M, & Aerts (2011) möjligt att vissa nyanser för 

kriterierna kan försvinna när förklaringarna som ges till utvecklare ändras på vägen vilket 

kan ge ett resultat som inte var eftersträvansvärt. Enligt respondenterna är arbetsmoment 

som idag används för att hämta information genom Big Data ett sätt som fungerar väl men 

där ett striktare uppsättande av regler krävs samt ett mer gediget underhåll krävs över hela 

den tidsperiod som fortlöper under användandet av denna metod. 
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5 Diskussion  
 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Ramar för användning av maskininlärning inom bokförings-och 

faktureringssystem 

Utifrån den analys som utförts har fyra ramar identifierats där det inom varje ram finns 

faktorer som påverkar möjligheterna och begränsningarna med att använda 

maskininlärning i bokförings- och faktureringssystem. Ramarna är följande: 

konkurrenskraft, tekniska faktorer, kunskap och kompetens, samt påverkan på 

yrkesgrupper. Identifieringen av ramarna och faktorer presenteras nedan. 

  

Konkurrenskraft 
Under kategorin för möjligheter handlade resultatet primärt om affärsvärde och 

konkurrensfördelar av att använda maskininlärning inom bokförings-och 

faktureringssystem. De här två aspekterna har slagits samman och definierats som 

konkurrenskraft. 

  

Inom ramen för konkurrenskraft handlar väldigt mycket om hur ett företag kan 

effektivisera och underlätta arbetet för sina kunder med hjälp av att implementera 

maskininlärning. Att använda tekniken maskininlärning anses vara något som kan locka 

fler kunder till att använda systemet då det blir enklare att utföra sin bokföring för till 

exempel kunder i form småföretagare. Ett företag som beaktar detta kan få fördelar 

gentemot konkurrenter som inte använder tekniken. Bose, I & Mahapatra, R (2001) 

framhåller att maskininlärningstekniker kan skapa konkurrensfördelar. Det finns många 

typer av användningsområden för maskininlärning men för just bokföring- och 

faktureringssystem kan det spela en stor roll hur lång tid som behövs läggas ner på 

bokföring för de kunder som har egna företag. Kan ett företag som erbjuder automatiserad 

bokföring med maskininlärning nå ut till nuvarande och potentiella kunder med denna 

information kan detta ge dem fördelar gentemot konkurrenter. Om kunder som behöver 

hjälp med bokföring kan få assistans med detta i ett visst system är det sannolikt att de 

kommer att välja att använda den tjänst som kan erbjuda detta. 

  

Tekniska faktorer 
Ramen som handlar om tekniska faktorer växte fram ur kategorierna “implementering och 

underhåll” samt “alternativa tillvägagångssätt”. Båda kategorierna beskrev tekniska 

faktorer vilket också blev definitionen för ramen. Det är dock viktigt att förstå att de 

tekniska faktorerna i den här meningen är mer övergripande och går inte ner på den 

detaljnivå som exempelvis beskrivits i mycket av den tidigare forskningen. 

  

För att en verksamhet ska kunna implementera maskininlärning för vissa specifikt utvalda 

syften är typen av kunddata som finns tillgänglig en betydande faktor för att veta inom 
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vilka ramar en implementation är möjlig. Det handlar om att ta reda på vad som ska 

genereras med den data som finns lagrad för verksamheten. Callan (2003) lyfter fram att 

utkomsten av det lärande som ska ske med hjälp av kunddatan är den målfunktion som 

finns. Med detta i åtanke är det självfallet en väsentlig del för verksamheter att se över om 

det finns tillräckligt med data för att maskininlärningstekniker ska kunna hitta mönster i 

den nämnda datan för att uppfylla målfunktionen. Från datainsamlingen har frågor 

uppkommit som bör ställas vilka syftar till att utreda om den data som finns faktiskt kan 

hjälpa att uppfylla syftet. För en verksamhet som tillhandahåller mycket data från kunder 

kan fler mönster hittas. Med rätt kompetens inom de tekniker för maskininlärning som 

finns kan denna data användas vid automatisering av processer. Detta innebär att den 

mängd och typ av data som finns är en viktig faktor för att veta inom vilka ramar en 

verksamhet kan automatisera delar av system. Bose, I & Mahapatra, R, (2001) varnar 

emellertid för att det finns en risk att oriktig data lagras i affärsdatabaser eftersom 

valideringen till databasen inte är tillräckligt väl utformad. Det här kan leda till att den 

data som finns inte kan uppfylla syftet med att hitta mönster i de analyser som ska utföras. 

Om en verksamhet som innehar stora mängder data inte tar detta i beaktande finns det risk 

att de tror sig kunna automatisera mer delar med maskininlärning än vad de faktiskt kan. 

Det angreppssätt som framkom hos respondenterna gällande frågor som inledande bör 

ställas för den data som finns kan således ses som en god grundtanke för att säkerställa att 

data verkligen kan användas inom de tänkta ramar som föreligger verksamheten.  

  

Ett problem som begränsar ramarna för hur maskininlärning kan användas i bokförings-

och faktureringssystem är olikheter i hur företag utför bokföring beroende på typen av 

företag, som kan kopplas till det som beskrivits med hjälp av perspektivet “komplexiteten 

av beslutsfattning” från Callan (2003). Det här innebär att det är mer lämpligt att till en 

början försöka rikta in implementering av maskininlärning på användningsområden som 

är mer generella, det vill säga där företag inte skiljer allt för mycket i beteende. Om 

användningsområden skiljer för mycket åt mellan företag blir de avvikande 

omständigheterna fler och det kan störa processen som respondenterna beskrev med att 

utreda hur kunder hjälps av datan samt upprätta väl fungerande och enkla modeller. Det 

här kan kopplas till vikten att utgå från de tre kriterier som Van den Bogaerd, M, & Aerts 

(2011) beskrev, det vill säga modellernas stabilitet, reproducerbarhet och träffsäkerhet. 

Om dessa kriterier är uppfyllda underlättar det den tekniska möjligheten att vidga de 

tekniska möjligheterna för maskininlärning inom fakturerings-och bokföringssystem. I 

dagsläget finns en del begränsningar för hur brett maskininlärning kan appliceras i 

bokförings- och faktureringssystem. Inom exempelvis det studerade företaget är de ramar 

som maskininlärning kan användas rent tekniskt inom i kontexten främst för beslutsförslag 

i bokföringssammanhang.  

  

Det är viktigt att förstå att maskininlärning i dagsläget inte är lämpligt för att lösa samtliga 

aspekter av automatisering. Där tekniken är begränsad är det mer relevant att använda 

andra tillvägagångssätt som möjligtvis är mer traditionella, men säkrare i dagsläget. 

Sådana metoder kan exempelvis handla om fördefinierade regeluppsättningar där rätt 

utfall säkerställs, även om det kräver mer underhåll på lång sikt. 
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Kunskap och kompetens 
Den här ramen har växt fram ur kategorin för implementering och underhåll, där det 

beskrivits om hur kunskap och kompetens är en viktig aspekt att ha i åtanke när en 

verksamhet ska implementera maskininlärning inom bokförings- och faktureringssystem. I 

perspektivet “mängden kunskap som behövs” som Callan (2003) belyser har det tidigare 

beskrivits att det i dagsläget finns svårigheter med att implementera maskininlärning i 

fakturerings- och bokföringssystem på grund av problematik med att få tillgång till 

tillräckligt med kunskap och kompetens. Det finns även en begränsning av information 

angående hur testning, distribuering och modelluppdateringar ska gå tillväga är. Det här är 

något som behöver finnas tillgängligt för möjligheten att automatisera större delområden 

inom system. 

  

Som beskrivits med hjälp av perspektivet “konsekvenser av misstag” från Callan (2003) 

där ett direkt försök av att tillämpa maskininlärning för att exempelvis automatisera hela 

bokföringsprocessen eller fullständigt automatisera betalningar, är i dagsläget inte 

lämpligt då konsekvenserna kan bli för stora. Att utföra  implementationer av 

maskininlärning är något som inte borde påskyndas för mycket. Det är lämpligare att ta 

varje nytt steg i dess potentiella användning på en nivå där effekter noga kan mätas. Precis 

som Bose, I & Mahapatra (2001) beskriver att det är väsentligt att det finns tillräckligt 

med kompetens inom olika verktyg för att förstå diverse maskininlärningstekniker. När 

kunskap och kompetens är tillräcklig inom ett användningsområde bör utvecklare 

överväga att studera nästa möjlighet. 

  

Påverkan på yrkesgrupper 
Kategorin för etiska aspekter har erhållit ett dominant fokus på vilken inverkan 

användning av maskininlärning inom bokförings-och faktureringssystem har på 

yrkesgrupper. På grund av det har den sista ramen definierats som “påverkan på 

yrkesgrupper”.  

  

Datainsamlingen har påvisat att respondenterna är medvetna om att maskininlärning kan 

påverka vissa yrkesgrupper, främst inom redovisning och bokföring. Det uppkom åsikter 

att exempelvis revisorers kunskap är så stor att de fortfarande kommer kunna arbeta inom 

samma område, dock kan arbetsuppgifterna komma att ändras medan bokföring går mot 

en väldigt omfattande automatisering. Sutton et Al (2016) påpekar att personer som 

arbetar som revisorer bör anamma den nya tekniken då det exempelvis uppskattas att 94% 

av revisorer i USA ligger i farozonen för att bli utbytta mot maskininlärningstekniker 

inom 10 år enligt en Oxford studie (Frey & Osbourne, 2013). Stiftelsen för strategisk 

forskning (2014) har framhävt att 97% av bokförings- och redovisningsassistenters 

arbetsuppgifter kommer automatiseras medan det för redovisningsekonomer ligger på 

89,3%. Från respondenternas tankar om framtiden utläses en mer positiv syn för framtiden 

för revisorer. Att erbjuda en automatiserad bokföring som görs möjlig med 

maskininlärning är ett mål för framtiden. Respondenternas tankar jämfört mot de 

undersökningar som gjorts angående vilka yrken som kan komma att automatiseras i 
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framtiden skiljer sig åt angående revisorers framtid, men för bokföringsyrken stämmer det 

överens tämligen väl. Synen på revisorns framtid kan bero på att revisorer anses vara en 

yrkesgrupp som har en mer djupgående kunskap som är svår att ersätta med datorer. Det 

anses vara intressant att de experter inom bokföring- och faktureringssystem som 

intervjuats belyser den värdefulla kunskap revisorer har och att den trots allt fortsatt 

kommer vara aktuell på arbetsmarknaden i framtiden. För att revisorer i framtiden ska 

kunna använda sin kunskap och använda system kan det ses som en möjlighet för 

systemutvecklare att beakta kunskap som finns samt etiska överväganden, och möjligen 

involvera revisorer för hur de kan arbeta i framtidens system. 

  

Respondenter belyste även ett dilemma som kan uppstå med en annan grupp, den äldre 

generationen. Denna grupp kan tänkas ha svårigheter att lita på att en dator ska ta beslut åt 

dem. De flesta respondenterna ansåg emellertid att detta inte var ett framtidsproblem med 

tanke på den yngre generationens syn på teknik. Haugelands (1985) beskrivning över den 

teoretiska uppfattningen att människor är datorer i grunden, där tänkande och datorisering 

är samma princip kan rimligtvis appliceras enklare på en yngre generation som växt upp 

med datorer och således kanske känner större tilltro till beslut som fattas av just en dator.  

  

5.1.2 Resultat i relation till tidigare forskning, problemformulering och målgrupp 

Resultatet i den utförda studien har lett fram till fyra ramar som påvisar var ett fokus kan 

ligga för att skapa ett underlag vid en framtida implementering av maskininlärning. Det 

har framkommit vilken syn ett företag har på hur implementering ska ske, vad det finns 

för begränsningar och möjligheter med maskininlärning samt hur yrkesroller kan påverkas 

i framtiden. Den tidigare forskningen som studerats har främst haft en inriktning på ett 

mer tekniskt perspektiv. Modeller, algoritmer och metoder för användning av 

maskininlärning har påvisats i den studerade forskningen. Det resultat som denna 

forskning syftat till har lyfts upp till ett mer övergripande plan där intervjuer utförts för att 

fånga upp anställdas framtidssyn och hur ett företag kan gå tillväga för att implementera 

maskininlärning samt inom vilka ramar det är möjligt. Resultatet för den här studien går 

ett steg högre i förhållande till tidigare forskning där exempelvis Gillblad (2008) i sin 

avhandling djupgående gått ner och utrett för specifika modeller på detaljnivå med hjälp 

av ett specifikt ramverk. Detta för att koppla maskininlärning till prestanda, istället för den 

faktiska kunskap och de förbättringar av prestandan. Lexikografiska modeller (Bräuning et 

al, 2016) är även det en del som anses vara väldigt teknisk i sin utformning för det resultat 

den framhäver. De algoritmer som presenteras handlar om hur strukturen för 

lexikografiska modeller skapas. Den lexikografiska metoden kan enligt författarna 

appliceras på system inom redovisningsbranschen. En mer övergripande bild över vilken 

påverkan maskininlärning och automatisering som helhet har för implementering, att 

skapa konkurrensfördelar och även påverka andra yrken är delar som fått mer fokus i 

denna studie.  

  

Inom de fyra generella ramar som valts ut handlar det om att se vilka delar som kan skapa 

en förbättring i det system som används idag. Konkurrenskraft är den del där en 
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verksamhet kan se vilka fördelar de kan skapa gentemot konkurrenter genom att 

implementera maskininlärning. Tekniska faktorer handlar väldigt mycket om vilken typ 

och mängd av data som ett företag förfogar över, samt de typer av företag som systemet 

inkluderar. För just bokföring- och faktureringssystem gäller det för varje företag som vill 

implementera maskininlärning att se över vilken data de har och vad den kan uppnå. 

Kunskap och kompetens är en ram som syftar till att verksamheter behöver se över vilken 

kompetens de har inom området maskininlärning. Det är ett område som kan vara 

svårbegripligt för många då det ibland råder oklarheter för vad som kan uppnås med 

maskininlärning. Har en verksamhet tillräcklig kunskap inom området skapas fler 

möjligheter för att verksamheten faktiskt får ut något utav implementeringen. Påverkan på 

yrkesgrupper är en ram som utreder vilken påverkan en implementation får på specifika 

yrkesgrupper samt de etiska överväganden som finns. 

  

För den målgrupp som syftar till de anställda på företaget där datainsamlingen utförts, 

finns en tro om att resultaten i denna studie kan skapa mer förståelse för inom vilka ramar 

maskininlärning kan användas inom bokförings- och faktureringssystem. Detta riktas 

främst för de anställda som inte innefattar en djupare kunskap om ämnet, men även till de 

som besitter en bredare kunskap om maskininlärning. Med hjälp av denna studie kan 

förhoppningsvis frågor rörande maskininlärning redas ut för att få en mer klar bild över 

vad som kan utföras med hjälp av denna teknik. Målgruppen som syftar till forskare inom 

data- och systemvetenskap kan med hjälp av resultatet i denna rapport få en övergripande 

bild över de aspekter som valts att tas upp i denna studie. Med det resultat som 

framkommit kan de välja att forska vidare inom ämnet eller använda de resultat som 

framkommit som underlag för en studie. Resultaten från denna studie kan för den 

målgrupp som finns på Linnéuniversitet användas för att skapa förståelse för området 

maskininlärning samt ge inspiration och underlag för fortsatt forskning för de studenter 

som studerar inom IT-området. 

5.2 Metodreflektion 

Användningen av intervjuer som datainsamlingsteknik gav den information som behövdes 

för att utföra den här studien. Intervjuerna resulterade i den öppna diskussion som gruppen 

ville åt från början och berikade studien med både specifik information enligt 

intervjufrågorna samt ny information. Det hade dock behövts några intervjufrågor till för 

att täcka fler aspekter inom studien. Det här är något som främst upptäcktes i utformandet 

av resultatet. Materialet som fanns tillgängligt efter intervjuerna var tillräckligt för att 

svara på frågeställningen, men fler intressanta kopplingar hade kunnat utföras ifall några 

fler intervjufrågor hade utformats.  

  

Urvalet av respondenter uppfyllde studiens syfte. Dock så låg urvalet inom ramarna för ett 

specifikt företag. Det hade kunnat vara en fördel ifall intervjuer på fler företag utfördes, då 

det hade det kunnat ställas mot respondenternas svar från företaget. På grund av att företag 

kan ha olika kulturer, utformades därför intervjufrågorna på ett sådant sätt som skulle i 

möjligaste mån undvika bias. Vid transformerandet av transkriberat material till empiri låg 

ett visst fokus på att fånga de mest objektiva synsätten som möjligt för att undvika den 
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eventuella problematiken med urval som kretsar runt ett enstaka företag. Genomförandet 

av datainsamlingen och analysen av materialet har gått tillväga på det sätt som var planerat 

från början och det har inte uppstått hinder för sättet det utförts på. 

  

Det hade emellertid varit ett alternativ att utföra en gruppintervju för att skapa en bredare 

diskussion om ämnet med fler anställda. Anledningen till detta kan vara att en respondent 

kanske glömt nämna något som den hade kunnat blivit påmind av från en annan anställd 

och därav kunnat ge ett mer beskrivande svar och resonemang för vissa frågor. 
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6 Avslutning 

6.1 Slutsats 

Inom vilka ramar det är möjligt att använda sig av maskininlärning för fakturerings- och 

bokföringssystem beror på flera olika aspekter. På grund av detta har en uppdelning för 

typer av ramar synliggjorts i den här studien. Dessa innefattar konkurrenskraft, tekniska 

faktorer, kunskap och kompetens, samt påverkan på yrkesgrupper. Ramarna som 

identifierats kan ses som en vägledning för de delar som är viktiga att se över innan en 

implementation av maskininlärning inleds. Genom att studera varje ram samt dess 

innehållande faktorer kan företag överväga när och var en implementation med hjälp av 

maskininlärning för fakturerings- och bokföringssystem är möjligt och relevant. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det behövs vidare studier angående inom vilka ramar maskininlärning är möjligt att 

använda sig av inom fakturerings- och bokföringssystem på ett mer övergripande plan. 

Det är viktigt att förstå flera olika aspekter i sammanhanget för att veta var och när det kan 

implementeras i dagsläget samt vilka möjligheter som finns i framtiden. Den fortsatta 

forskningen inom området för den här studien är naturligtvis inte begränsad till 

bokförings- och faktureringssystem och redovisningsbranschen, utan kan även tillämpas 

för andra system och branscher. En fortsättning på just den här studien kan behöva 

datainsamling från fler än ett företag för att fånga fler infallsvinklar och jämföra 

verksamheternas olika utvecklingsstadier inom maskininlärning. 
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Bilagor 
 

Ordlista 
 

Data Warehouse - informationslager med sammanställd information från 

många källor för att underlätta analys. 

  

Textklassificering - Kategorisering av mönster i texter av olika slag. 

  

Bokföring - redovisa ekonomiska händelser med anteckningar över 

transaktioner. 

  

Fakturering -  ett dokument med betalningskrav. 

  

Revisor - utför revision genom att verifiera bokföring. 

  

Automatisering - ett arbete som utförs av teknik eller maskin. 
 

 

Intervjumall: 

 

Vad finns det för syften och mål med att inleda arbetet med att implementera 

maskininlärning i bokförings-och faktureringssystem? 

  

Vilka möjligheter finns det med att automatisera processer inom bokförings- 

och faktureringssystem? 

  

Vilka positiva effekter anser du just maskininlärning har för automatisering 

av processer inom bokförings- och faktureringssystem i dagsläget? 

  

Hur kan maskininlärning komma att förändra bokförings-och 

redovisningsbranschen i framtiden? 

  

Tror du att andra yrken påverkas av automatisering med hjälp av 

maskininlärning? Isåfall, hur tror du de påverkas? 

  

Finns det en risk att maskininlärning inte hittar rätt mönster och ger felaktiga 

förslag till användare? Isåfall, hur stor är den risken? 

  

Vilka delar av bokförings- och faktureringssystem kan du identifiera där 

maskininlärning inte kan användas? Finns det delar där man inte kan lita på 

att en dator identifierar mönster för användarna? 

  



 

 

   
 

Vilka begränsningar finns det med att använda maskininlärning i 

fakturerings-och bokföringssystem?  

  

Kan du se några andra tillvägagångssätt för automatisering av processer än 

maskininlärning? 

  

Vad finns det för svårigheter med att implementera maskininlärning? 

  

Hur går ni tillväga när ni utvecklar eller underhåller modeller för 

maskininlärning? 

  

Finns det några problem med trovärdigheten av maskininlärning utifrån ett 

användarperspektiv? 
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