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Abstract 

 

Accounting has undergone major changes in recent years, mainly because of 

developments in the information technology area. New technology has led to new 

software and services that create new opportunities and new methods of working. 

  

In light of these developments, we would like to answer the question: How do 

accounting consultants and auditors perceive that the quality changes when accounting 

becomes automated? To answer the question, we have carried out a qualitative study 

where we interviewed ten accounting consultants and auditors. We analyzed their 

responses on the basis of a theoretical framework with a number of quality criteria used 

in previous accounting quality research. 

  

We concluded that the accounting quality has improved due to automated and 

digitalized processes. The reasons for this improvement is the increased speed of 

information access, the amount of information available, new opportunities to present 

information and increased traceability of the data. These causes give improved 

accounting quality in form of increased efficiency, relevance and verifiability among 

others. 

  

Some risks with the automation are also presented in the survey. It becomes more 

important with a high level of information security to ensure integrity. There is also 

some risk regarding the accuracy of the accounting data when a proportionality analysis 

is no longer performed. 
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Sammanfattning 

Arbetet med redovisning i företagen har under ett antal år genomgått stora förändringar, 

främst på grund av utvecklingen inom IT-området. Ny teknik har inneburit nya 

programvaror och tjänster som skapat nya möjligheter och nya arbetssätt. 

 

Med bakgrund av denna utveckling vill vi besvara frågan: Hur uppfattar 

redovisningskonsulter och revisorer att kvaliteten förändras när redovisningen 

automatiseras? För att besvara frågan har vi genomfört en kvalitativ studie där vi har 

intervjuat tio redovisningskonsulter och revisorer. Vi har analyserat deras svar utifrån en 

teoretisk referensram med ett antal olika kvalitetskriterier som använts i tidigare 

forskning kring redovisningskvalitet. 

 

Vår slutsats är att redovisningskvaliteten förbättrats på grund av automatiserade och 

digitaliserade processer inom redovisningsarbetet. Orsakerna till denna förbättring är 

den ökade snabbheten i informationstillgång, mängden tillgänglig information, nya 

möjligheter att presentera informationen och den ökade spårbarheten i informationen. 

Dessa orsaker ger förbättrad redovisningskvalitet bland annat i form av ökad 

effektivitet, relevans och kontrollerbarhet. 

 

Vissa risker med automatiseringen framförs också i undersökningen. Det upplevs som 

viktigare med en hög IT-säkerhet för att säkerställa informationens integritet och det 

uppfattas som att det finns vissa risker för att noggrannheten i 

redovisningsinformationen blir lägre när ingen längre gör en rimlighetsbedömning. 

 

Nyckelord: 

Redovisningskvalitet, Automatisering, Digitalisering 
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Tack! 

En intensiv vårtermin går nu mot sitt slut. Vi började med en idé om ett spännande och 

aktuellt problemområde, den växande automatiseringen av redovisningsarbetet. Under 

resan har vi lärt oss mycket om utvecklingen inom området. 

 

Vi vill främst tacka våra respondenter som delat med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter vilket varit oerhört värdefullt och absolut nödvändigt för att vårt arbete 

skulle vara möjligt.  

 

Vi vill också tacka alla de som opponerat på vårt arbete under terminen. De har sporrat 

oss till ständiga förändringar och förbättringar. 

 

Till slut vill vi tacka de personer i vår omgivning som stått ut med vår bristande närvaro 

när vi varit upptagna med detta arbete. 

 

2016-06-20 

 

 

 

Magnus Gustafsson Jennifer Howell Filip Måbring 



 

 

 

iv 

 

Innehåll 

 

Förkortningar ________________________________________________________ vi 

1 Redovisningsområdet i förändring ______________________________________ 1 
1.1 Automatiserade system i redovisningen ________________________________ 1 

1.2 Förändring av redovisningskvaliteten _________________________________ 3 

2 Metod ______________________________________________________________ 7 
2.1 Kvalitativ undersökning och deduktiv ansats ____________________________ 7 

2.2 Bekvämlighetsurval _______________________________________________ 7 
2.2.1 Respondenter ________________________________________________ 8 

2.3 Semistrukturerade intervjuer ________________________________________ 9 
2.4 Textanalysmetod _________________________________________________ 10 

2.5 Validitet & Reliabilitet ____________________________________________ 13 

3 Den automatiserade redovisningens kvalitet _____________________________ 15 
3.1 Automatisering inom redovisningsområdet ____________________________ 15 
3.2 Generell informationskvalitet _______________________________________ 17 

3.3 IFRS kvalitetskriterier ____________________________________________ 18 
3.4 Redovisningskvalitet vid automatisering ______________________________ 19 

3.4.1 Negativ påverkan på redovisningskvalitet _________________________ 21 
3.5 Analysmodell för redovisningskvalitet ________________________________ 22 

3.5.1 Noggrannhet ________________________________________________ 22 
3.5.2 Trovärdighet ________________________________________________ 23 

3.5.3 Fullständighet _______________________________________________ 23 
3.5.4 Punktlighet _________________________________________________ 23 
3.5.5 Kontrollerbarhet _____________________________________________ 24 

3.5.6 Relevans ___________________________________________________ 24 
3.5.7 Jämförbarhet ________________________________________________ 24 
3.5.8 Begriplighet ________________________________________________ 24 

3.5.9 Objektivitet _________________________________________________ 25 
3.5.10 Omvandlingens äkthet _______________________________________ 25 

3.5.11 Teknisk överensstämmelse____________________________________ 25 
3.5.12 Säkerhet __________________________________________________ 25 
3.5.13 Effektivitet ________________________________________________ 26 

3.5.14 Ökad användbarhet__________________________________________ 26 
3.5.15 Transparens _______________________________________________ 26 
3.5.16 Sammanfattande modell ______________________________________ 26 

 

 

 

 



 

 

 

v 

 

4 Redovisningsbranschens uppfattningar _________________________________ 28 
4.1 Redovisningskonsulter och revisorer _________________________________ 28 
4.2 Hur automatisering påverkar redovisningen ____________________________ 28 

4.2.1 Automatiserade processer _____________________________________ 29 
4.2.2 Utmaningar för automatisering _________________________________ 30 
4.2.3 Framtiden inom området ______________________________________ 31 

4.3 Kvalitetskriterier _________________________________________________ 31 
4.3.1 Noggrannhet ________________________________________________ 32 
4.3.2 Trovärdighet ________________________________________________ 34 
4.3.3 Fullständighet _______________________________________________ 35 
4.3.4 Punktlighet _________________________________________________ 36 

4.3.5 Kontrollerbarhet _____________________________________________ 38 

4.3.6 Relevans ___________________________________________________ 39 

4.3.7 Jämförbarhet ________________________________________________ 40 
4.3.8 Begriplighet ________________________________________________ 41 
4.3.9 Objektivitet _________________________________________________ 42 
4.3.10 Omvandlingens äkthet _______________________________________ 43 

4.3.11 Teknisk överensstämmelse____________________________________ 44 
4.3.12 Säkerhet __________________________________________________ 45 

4.3.13 Effektivitet ________________________________________________ 46 
4.3.14 Ökad användbarhet__________________________________________ 48 
4.3.15 Transparens _______________________________________________ 49 

5 Blir redovisningskvaliteten bättre? _____________________________________ 51 
5.1 Blev redovisningskvaliteten bättre? __________________________________ 51 

5.1.1 Förbättringar inom kvalitetskriterier _____________________________ 53 
5.1.2 Oförändrade kvalitetskriterier __________________________________ 54 

5.1.3 Försämringar inom kvalitetskriterier _____________________________ 54 
5.1.4 Delade meningar inom kvalitetskriterier __________________________ 54 

5.1.5 Sammanfattande slutsats om redovisningskvalitet __________________ 54 
5.2 Fortsatt utveckling och framtida forskning ____________________________ 56 

Referenser ___________________________________________________________ 58 

Bilaga A - Intervjuguide_________________________________________________ I 

Bilaga B - Kvalitetskriterier ___________________________________________ VI 

Bilaga C – Sammanställning av uppfattningar om kvalitetskriterier __________ VII 
  

  



 

 

 

vi 

 

 

Förkortningar 
 

AICPA  American Institute of Certified Public Accountants 

FASB Financial Accounting Standards Board 

IASB International Accounting Standards Board  

IFRS International Financial Reporting Standards 

SEC Securities and Exchange Commission 

XBRL eXtensible Business Reporting Language 

 



 

 

 

1 

 

1 Redovisningsområdet i förändring 
 

Antalet arbetstillfällen för redovisningsekonomer förutspås minska drastiskt i 

framtiden då sättet ekonomisk redovisning hanteras på förändras. Det är 

automatiseringen som leder till denna utveckling. Automatisering gör att mindre 

manuellt arbete utförs av erfarna ekonomer. Men blir det lika bra redovisning genom 

en automatiserad process som genom en manuell process? 

 

1.1 Automatiserade system i redovisningen 
 

Under 2013 publicerades en studie vid Oxford University som i detalj granskade 

arbetsmomenten inom ett stort antal yrken i USA och relaterade dessa till utvecklingen 

inom automatisering genom användning av digital teknik. I denna studie beräknas 

sannolikheten, med stöd av statistisk modellering, för att olika jobb ersätts av digital och 

automatiserad teknik inom de närmaste 20 åren. Det primära målet med undersökningen 

var att analysera antalet arbetstillfällen som riskerar att försvinna på grund av 

datorisering. Enligt undersökningens uppskattningar är cirka 47 procent av det totala 

antalet sysselsatta i USA i riskzonen (Frey & Osborne 2013).  

 

Stiftelsen för Strategisk Forskning (2014) har utgått ifrån Frey och Osbornes studie och 

applicerat den på den svenska arbetsmarknaden. De amerikanska yrkeskoderna 

översattes till svenska yrkeskoder för att kunna bedöma den svenska arbetsmarknaden 

utifrån samma kriterier. Denna rapport visar att sannolikhetsgraden för automatisering 

av yrken är ännu högre i Sverige än i USA, och att detta delvis beror på att Sverige har 

fler industrijobb. Över hälften av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital 

teknik under de kommande två decennierna (Stiftelsen för Strategisk Forskning 2014). 

En av de yrkesgrupper som pekas ut i rapporten, att med hög sannolikhet kunna ersättas 

av automatiserade processer, är bokförings- och redovisningsassistenter (48 875 

personer). Då detta är en stor yrkesgrupp, har det också en stor påverkan på den svenska 

arbetsmarknaden. 
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Automatiseringens påverkan på arbetsmarknaden menar Taipaleenmäki och Ikäheimo 

(2013) kan komma att medföra att vissa uppgifter som tidigare utförts inom 

redovisningen kommer att utföras av andra yrkesgrupper än redovisningsekonomer. 

Författarna menar vidare att hela branschen står inför förändringar och att 

informationsteknologiutvecklingen kan leda till att allt fler slutanvändare själva kommer 

att sköta rapporteringen och analysen av redovisningen.  

 

Automatiseringsprocessernas reella intåg har studerats bland annat i en artikel som Srf 

konsulterna (tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) publicerat i 

tidningen ”Konsulten”. Där redovisas en undersökning av en mängd olika 

redovisningssystemutvecklare som VismaSPCS, Hogia, Fortnox m.fl. (Konsulten 

2015). Av denna undersökning kan man se i vilken riktning systemutvecklarna arbetar. I 

artikeln framgår det att området leverantörsfakturor och leverantörsreskontra är den del 

av redovisningen där automatiseringen kommit längst. Tittar man på den senaste 

femårsperioden, fram till idag, har i stort sett samtliga systemutvecklare lanserat nya 

digitaliserade och automatiserade tjänster för dem som arbetar med redovisning 

(Konsulten 2015). 

 

I flera av programmen kan man hantera skanning och tolkning av inkommande fakturor 

som omvandlar pappersfakturor till elektroniska underlag som kan importeras direkt i 

bokföringssystemet (Fortnox 2016, Hogia 2016, VismaSPCS 2016). Många andra 

företag erbjuder också tjänster och programvaror för att skanna och tolka 

pappersunderlag (kvitton, fakturor m.m.) för att de ska kunna föras in i bokföring utan 

manuell registrering. Ett flertal appar för smarta telefoner finns också tillgängliga för att 

lösa skanningen och tolkningen av pappersunderlag (Arkimera 2016, Wrebit 2016).  

 

När väl den finansiella informationen ska lagras, överföras och presenteras har XBRL 

utvecklats till en internationell standard (Bolagsverket 2009). Genom att använda 

XBRL kan olika programvaror automatiskt identifiera innehållet i en rapport och 

därefter använda, analysera och lagra innehållet. Information kan då också utbytas 

mellan olika system och presenteras efter användarens önskemål (Bolagsverket 2009).  

I Danmark är XBRL-formatet obligatoriskt för årsredovisningar och i Finland börjar 

man använda det i april 2016 (XBRL Sweden 2016).  
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Även för svenska bolag som rapporterar till Finansinspektionen är XBRL det 

obligatoriska formatet (Finansinspektionen 2015).  

 

En annan standard för att kunna flytta redovisningsinformation mellan olika 

programvaror är SIE-formatet (SIE-Gruppen 2016). Syftet med SIE är som de själva 

beskriver det, ”För datorprogram som vill prata med andra datorprogram”, där man 

både kan hämta och lämna redovisningsdata på ett standardliserat sätt. Förutom utbyte 

av redovisningsdata mellan bokföringsprogram finns möjligheten att importera data från 

fakturering- och lönesystem, exportering av bokföring till bokslut, analys och 

inkomstdeklarationer samt återföring av bokslutstransaktioner till bokföringsprogram 

(SIE-Gruppen 2016).  

 

Så här säger Wilson och Sangster (1992, s. 74) om digitaliseringens påverkan på 

finansiell information: 

 

There are a variety of ways in which computers can beneficially affect the quality of the 

information provided to accounting clients. Financial forecasts can be based on sound 

quantitative analysis rather than solely on management intuition, reports can be graphically 

enhanced, audits can be improved and on-line demand reporting can be increased. If 

technology can be used to improve the quantity and quality of financial information this 

may result in improved decision making and better organizational management. 

 

Wilson och Sangster (1992) menar så tidigt som 1992 att digitalisering och 

automatisering på olika sätt kan förbättra kvaliteten på information till 

redovisningsföretagens klienter. Mycket har också hänt inom området sedan dess och 

takten ökar fortfarande inom automatisering. I rubriken till denna uppsats ställer vi oss 

därför frågan om det blir bättre när automatiserade system tar över redovisningen. 

 

1.2 Förändring av redovisningskvaliteten 
 

Då utvecklingen går mot ökad automatisering kan man anta att det är ett led i en positiv 

utveckling av redovisningen. Dock finns det uttryck för att automatiseringens följder 

inte enbart är positiva. Alpar & Winkelsträter (2014) hävdar exempelvis att 

automatiseringen av redovisningen har medfört att kvaliteten påverkats.  
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De refererar till begreppet ”garbage in, garbage out”. Taylor & Schlueter (2009) menar 

att det är rimligt att automatiseringen tar över de monotona men inte de komplexa 

uppgifterna, automatiseringen kan nämligen inte ersätta den kunskap och erfarenhet 

som en erfaren ekonom har och som behövs vid komplexa uppgifter. Automatisering 

skall därför läggas på rätt uppgifter för att frigöra tid för mer komplexa uppgifter där 

ekonomens kompetens behövs (Taylor & Schlueter 2009). 

 

En del av de komplexa arbetsuppgifterna är revision, vilket är den granskning av 

företagens information som utförs av externa revisorer (Svanström 2008).  

Svanström (2008) menar att revision handlar om att granska, bedöma och uttala sig om 

redovisningen och att säkerställa att den ger intressenter tillförlitlig information vilket 

även Öhman (2007) påpekar. Företag efterfrågar inte enbart revision av sin 

revisionsbyrå, utan det är vanligt förekommande att företag även anlitar byrån för andra 

redovisnings- och rådgivningstjänster (Svanström 2008). Både revisorer och 

redovisningskonsulter kommer därför i kontakt med redovisningens kvalitativa 

egenskaper och måste värdera, granska och uttala sig om automatiseringens påverkan 

menar författaren. Dock kan objektiviteten och den oberoende ställningen hotas 

eftersom redovisningstjänster ökar byråns ekonomiska beroende av kunden, enligt 

samma författare. Mindre företag har inte samma möjlighet att upprätthålla resurser och 

kompetens internt i företaget och är därmed i större behov av rådgivningstjänster 

(Svanström 2008). I det skedet bygger revisorernas genomförande på deras 

professionella och subjektiva bedömningar, men även behovet av att följa riktlinjer 

(Öhman 2007). Öhman (2007) menar också att revisorernas förmåga och erfarenhet att 

ta olika situationer under övervägande och att därefter göra bedömningar kan komma att 

påverkas av automatiseringen.  

 

Ernst (1989) skriver i sin artikel ”Why Automating Isn’t Enough” att skillnaden mellan 

att bara införa automatisering och att i samband med automatiseringen gå igenom och 

förändra sina processer i verksamheten är enorm. Ernst menar att det kan skilja mellan 

10-20 procent i besparing vid automatisering och över 70 procent om man gör om sina 

processer i samband med automatiseringen. I artikeln fastslås att en analys av 

arbetsflödena kan lokalisera olika flaskhalsar.  
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När dessa är identifierade kan man lösa de olika problem som identifierats genom att 

eliminera processer som inte tillför värde och genom att förändra organisationen.  

Ett exempel på detta är att minska pappersarbetet genom att ta bort onödig information, 

korta ner informationsflödet samt förbättra informationens överensstämmelse och 

därigenom minska kostnaderna (Ernst 1989).  

 

Det finns studier som lyfter frågan om sambandet automatisering och 

redovisningskvalitet. Exempelvis Li m.fl. (2013) som identifierar tre olika områden 

inom redovisningskvalitet, som de benämner som standarder när de tittar på XBRL:s 

påverkan på redovisningskvalitet. De områden som definieras är generell kvalitet 

(relevans, jämförbarhet, objektivitet, begriplighet), konverteringskvalitet 

(omvandlingens äkthet, teknisk överensstämmelse och säkerhet) samt ökning i kvalitet 

(förbättra relevans, effektivisera och åstadkomma bredare användning).  

Den generella kvaliteten lägger grunden, konverteringskvaliteten kallar de för 

”garantin” och ökningen i kvalitet är det som leder till effektivisering och ökning av 

redovisningskvaliteten (Li m.fl. 2013). Dock har vi inte kunnat identifiera någon studie 

som på ett närmare plan studerat hur de som arbetar med systemet ser på den 

utvecklingen som sker. Det har lett oss fram till vår forskningsfråga.  

 

Hur uppfattar redovisningskonsulter och revisorer att kvaliteten förändras när 

redovisningen automatiseras? 

 

Det finns få studier gjorda om hur olika typer av användare uppfattar att kvaliteten på 

redovisningsinformation förändras i och med att processer automatiseras inom 

redovisningen. Syftet med studien är därför att analysera hur redovisningskonsulter och 

revisorer uppfattar att automatiseringen påverkar redovisningens kvalitet och vilka 

orsakerna till denna förändring är. 

 

Genom att undersöka förändringar i redovisningskvaliteten utifrån 

redovisningskonsulters och revisorers uppfattningar belyser vi styrkor och 

problemområden. Detta är särskilt intressant då fenomenet är relativt outforskat. 
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Vår studie ger också insikt i hur redovisningskvaliteten påverkas praktiskt och detta 

hjälper systemutvecklarna att förbättra sina produkter. Även företag som använder 

automatiserade verktyg för sin redovisning, eller står i begrepp att utöka användningen 

av automatiserade verktyg, kan dra nytta av att få en djupare förståelse för hur 

kvaliteten påverkas. Det gäller både företag inom branschen (revisions- och 

redovisningsbranschen samt kreditupplysningsföretag) och andra företag.  
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2 Metod  
 

Studien baseras på tio semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är fyra 

revisorer och sex redovisningskonsulter. Intervjuguiden och analysmodellen som 

använts bygger på teori och tidigare forskning om informations- och 

redovisningskvalitet. Studiens validitet och reliabilitet diskuteras.  

 

2.1 Kvalitativ undersökning och deduktiv ansats 
 

Syftet med studien är att analysera hur redovisningskonsulter och revisorer uppfattar att 

automatiseringen påverkar redovisningens kvalitet och vilka orsakerna till denna 

förändring är. 

 

I vår studie valde vi att göra en kvalitativ undersökning. Vi ville undersöka hur 

automatiseringen påverkar redovisningens kvalitet. Detta ville vi undersöka för att 

förstå vad som händer med kvaliteten när arbetssätten inom redovisningsarbetet 

förändras. En kvalitativ undersökning innebär att man vill skapa en djupare förståelse 

kring ett problem och är lämplig när man vill beskriva, analysera och tolka (Bryman & 

Bell 2014). Utifrån kvalitativ forskning vill man tolka och förstå människors 

uppfattning (Patel & Davidson 2011).  

 

Vi valde att arbeta utifrån existerande teorier om informationskvalitet, 

redovisningskvalitet och automatiseringskvalitet. Att arbeta utifrån existerande teorier 

innebär enligt Bryman & Bell (2014) en deduktiv ansats. 

 

2.2 Bekvämlighetsurval 
 

Alvehus (2013) menar att urvalskriterierna ser olika ut beroende på vilket metod man 

valt för sin studie, men att man alltid behöver göra ett urval. Författaren skiljer också på 

urvalet i kvantitativ och kvalitativ forskning. I kvantitativ forskning menar Alvehus 

(2013) att urvalet är viktigare eftersom man vill generalisera, medan representativiteten 

i kvalitativa studier inte är av lika stor vikt.  
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Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är lämpligt för kvalitativa 

studier och innebär konkret att urvalet bestäms utifrån tillgänglighet (Bryman & Bell 

2014). Enligt Bryman & Bell (2014) är också storleken på urvalet av mindre betydelse i 

en kvalitativ studie. 

 

I vår studie valde vi ut respondenter som uppgivit att de har erfarenhet av arbete med 

automatiserad redovisning. Som underlag för våra intervjuer valde vi ut tio 

respondenter.  

 

Vi kontaktade de tilltänkta företagen via telefon. I den första kontakten med företaget 

förklarade vi vårt syfte med studien och vi fick sedan hjälp att hitta den på företaget som 

ansågs lämplig att intervjuas inom området. När vi fick respondentens godkännande att 

vara med i intervjustudien skickade vi en bekräftelse med en introduktion till intervjun 

och studien per e-post. Detta tillvägagångssätt beskrivs i en artikel av Healey & 

Rawlinson (1993) som redogör för intervjumetoder.  

 

2.2.1 Respondenter 

 

Följande respondenter valdes ut till studien. Respondenterna presenteras här delvis 

anonymiserat med enbart nummer, företagsnamn, ort, funktion, erfarenhet av branschen 

och inspelningens längd.  

 

Nr Företag Ort Funktion 
Erfarenhet 

av 
branschen 

Inspelningens 
längd 

R1 Ba.Ks & Co Aktiebolag Linköping  Redovisningskonsult 29 år 01:43 

R2 Rtl Ekonomi & Revision AB Linköping  Redovisningskonsult 34 år 03:06 

R3 M. Sandbergs Redovisning & Revision AB Linköping  Redovisningskonsult 6 år 02:06 

R4 Cent Företagsutveckling  Linköping  Auktoriserad revisor 15 år 02:07 

R5 Sövdeborgs Redovisning AB Sjöbo Redovisningskonsult 29 år 01:27 

R6 Sydrev Revision & Redovisning AB Ystad Auktoriserad revisor 17 år 00:57 

R7 LRF Konsult Sjöbo Redovisningskonsult 19 år 01:02 

R8 KPMG Jönköping Auktoriserad revisor 8 år 01:16 

R9 Deloitte Jönköping Auktoriserad revisor 9 år 01:15 

R10 BDO Sverige  Göteborg Redovisningskonsult 30 år 01:21 

Tabell 2-1 Respondenter 
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I vårt urval valde vi att intervjua sex redovisningskonsulter och fyra revisorer.  

Yrkesgrupperna representerar då både dem som sköter den löpande redovisningen, 

redovisningskonsulterna, och dem som granskar och bedömer dess kvalitet, revisorerna. 

Genom att inkludera redovisningskonsulter i vårt urval, samlade vi in empirisk data 

även om de företag som inte har utsedd revisor. 

 

Med argumenten som vi lyfter i kapitel 1.2 i denna studie, anser vi det väl motiverat att 

välja redovisningskonsulter och revisorer som respondenter för vår intervju.  

Vi anser att dessa bäst kan besvara frågor, utifrån sina egna erfarenheter, om hur 

redovisningens kvalitet påverkas av automatiseringen. 

 

2.3 Semistrukturerade intervjuer 
 

Enligt Patel & Davidson (2011) är studiens syfte avgörande för vilken slags metod man 

bör använda. Vi valde semistrukturerade intervjuer som metod för vår datainsamling. 

Detta medger enligt Bryman & Bell (2014) stora fördelar i form av flexibilitet, men 

samtidigt en viss struktur vilket underlättar analysen av insamlad data. Eftersom vi hade 

en teoretisk modell som utgångspunkt för bedömning av redovisningskvalitet behövde 

vi använda en viss struktur i våra intervjuer. Men vi ville också ge utrymme att samla in 

de subjektiva uppfattningar respondenterna ansåg vara viktiga som förklaring och 

förståelse. Flexibiliteten gav oss möjlighet att utforma följdfrågor utifrån respondentens 

svar, vilket gjorde att vi kunde fånga upp nya, viktiga teman för vår studie. Vi sökte 

fylliga och detaljerade svar för att förstå hur respondenterna arbetar och tänker om 

automatiseringens påverkan på redovisningens kvalitet. Med vår valda metod fick 

intervjupersonen stor möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt.  

 

Vår intervjuguide (se bilaga A) är uppbyggd av öppna frågor. Vi har ställt direkta frågor 

om de 15 kvalitetskriterierna som vi valt ut från den teoretiska refernsramen. För att 

uppnå ett ökat djup och en förbättrad förståelse har vi även ställt indirekta frågor både 

före och efter de direkta frågorna om kvalitetskriterierna, även dem med fokus på att få 

svar som handlar om kvalitetskriterierna.  
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I intervjuguiden finns ett stort antal tänkbara följdfrågor som avser att underlätta för 

intervjuaren. Under intervjun delade vi ut en lista på olika kvalitetskriterier (se bilaga B) 

som respondenten använde för att lättare kunna värdera och gradera mellan dessa 

kriterier. Intervjuerna utfördes i samtliga fall på respondentens arbetsplats. Vi valde att 

spela in alla intervjuer. Enligt Bryman & Bell (2014) finns både för- och nackdelar med 

inspelning. Fördelarna är framförallt att inspelningen möjliggör en mer detaljerad analys 

av materialet. Nackdelen kan vara risken för brist på öppenhet hos respondenten och 

därmed tillförlitligheten i svaren. Inspelningen kan i vissa situationer kännas stötande 

för respondenten (Bryman & Bell 2014). Eftersom vår semistrukturerade intervju inte 

innehåller ämnen som är känsliga för de medverkande, anser vi att fördelarna med att 

kunna gå tillbaka och analysera materialet, överväger nackdelarna. Om den som 

intervjuas inte medger att intervjun spelas in så krävs det att anteckningar förs. Risken 

är då stor att det som sägs, inte fångas upp i sin helhet i anteckningen och att speciella 

fraser och uttryck går förlorade (Bryman & Bell 2014). I vår studie behövde vi inte ta 

hänsyn till denna risk då samtliga respondenter godkände inspelning. I vårt analysarbete 

var det betydelsefullt för våra tolkningar att vi hade tillgång till en fullständig 

redogörelse av de resonemang som ingått i intervjun. 

 

Intervjuernas längd varierade mellan en och tre timmar och variationerna berodde 

främst på hur mycket tid respondenterna kunde avsätta. Vi konstaterade att samtliga 

respondenter var positiva och mycket intresserade av att delge oss sina tankar om 

ämnet. 

 

2.4 Textanalysmetod 
 

Våra inspelade intervjuer transkriberades manuellt. Transkriberingen omarbetades till 

en sammanfattning av alla svar som respondenten lämnat. Sammanfattningen skickades 

tillbaka till respondenten för godkännande och eventuell komplettering innan 

analysarbetet fortsatte. Denna form av respondentvalidering, där respondenten får 

möjlighet att reagera på de individuella beskrivningarna av lämnade data, förespråkas av 

Bryman & Bell (2014). 
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Enligt Bryman & Bell (2014) finns det inte några entydiga regler för hur man ska 

analysera kvalitativ data. De beskriver ett sätt att arbeta med data, som kallas tematisk 

analys. Det handlar om att man aktivt söker efter teman i sitt material. Synen på teman 

skiljer sig mellan olika forskare, vissa anser att ett tema är detsamma som en kod och 

andra anser att ett tema är uppbyggt av koder (Bryman & Bell 2014). 

 

Vi använde oss av tematisk analys när vi strukturerade det transkriberade textmaterialet 

med hjälp av Microsoft Excel utifrån viktiga citat inom de olika områdena i 

intervjuguiden, se exempel i tabell 2-2. Genom att strukturera materialet i teman kunde 

vi enkelt analysera och jämföra materialet från respondenterna, samtidigt som vi 

skapade en förståelse för innebörden. 

 

Nr Citat Nyckelord +/- Tema Underkategori Respondent Bakgrund 

159 

 
Relevansen ökar, 
framförallt på sättet man 
kan dela information. Och 
att vi kan göra det 
tillgängligt för kunden, på 
en mer detaljerad nivå, 
utifrån vad de vill titta på. 

Tillgänglighet 
på mer 

detaljnivå 
Positivt Relevans  R4 Revisor 

122 

 
Det ökar ju definitivt. Du 
har ju helt andra 
möjligheter idag att sortera 
informationen. Maskinen 
kan ju sortera 
informationen på olika sätt. 
Du kan ju välja ut vissa 
inköp över en viss 
beloppsnivå. Du kan ju så 
att säga sortera 
informationen på en mängd 
olika nivåer, du kan söka på 
ett ord i fakturatexten. 
 

Sortera 
information 

 
Positivt Kontrollerbarhet  R10 

Redovisningskonsult 
 

26 

Kan du redovisning så tror 
jag att automatisering ger 
bättre kvalitet, men om 
man inte kan någon 
bokföring. Man får ju ändå 
känslan av att man kan. Så 
det är stor risk att man inte 
upptäcker eventuella fel 
och att kvaliteten minskar. 

Automatisering 
ger bättre 

kvalitet om 
man kan 

Neutral 
Redovisnings-

kvalitet 
Automatiseringens 

påverkan 
R8 Revisor 

Tabell 2-2 - Exempel på empiri i bearbetning 

Därefter analyserade vi varje tema. Kan alla svar inom ett specifikt tema hänföras till en 

dimension eller beskriver de olika dimensioner på samma tema?  
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Det analyserade materialet bestod av totalt 480 påståenden som var direkt hänförbara till 

våra frågor i intervjuguiden. Av dessa tillhörde 209 påståenden de 15 

kvalitetskriterierna och resterande 271 påståenden tillhörde det vi klassade som 

indirekta frågor.  

 

För varje kvalitetskriterie har vi analyserat den insamlade data i tre steg. Först har vi 

undersökt vad respondenterna sagt om automatiseringen som har påverkan på det 

aktuella kvalitetskriteriet. I ett andra steg analyseras vad denna automatisering fått för 

påverkan på redovisningen. I det avslutande analyssteget undersöker vi vilken påverkan 

denna automatisering fått för redovisningskvaliteten avseende det aktuella kriteriet. I 

samband med denna analys har vi också sökt om det finns några samband med andra 

kvalitetsriterier eller om det finns några felkällor. Felkällor kan vara att den påverkan 

som respondenterna uttalar egentligen beror på någon annan faktor än automatiseringen. 

 

Detta analyssätt kan åskådliggöras som i figur 2-3 nedan. 

 

Figur 2-3 

Vid analysen av de påståenden som tillhörde kvalitetskriterierna avslutade vi med 

bedömningar av om de representerade förbättrad, oförändrad eller försämrad kvalitet.  

 

Svaren på de indirekta frågorna sammanställdes, i de fall de inte ansågs direkt kopplade 

till kvalitetskriterierna, i ett antal specifika grupper då det visade sig finnas en 

betydande samhörighet i svaren mellan vissa frågor. 

 

Resultaten av analysen presenteras i kapitel 4 via beskrivning av de olika kategorierna 

och eventuell förändring. Dessa åskådliggörs också med illustrativa citat från 

respondenterna inom varje tema. I bilaga C finns också en sammanställning över 

resultaten från analysen av varje respondents svar avseende de olika kvalitetskriterierna. 

 

Vad har 

automatiserats? 
Påverkan på 

redovisningen 

Påverkan på 

redovisningskvalitet 

Kvalitets-

kriterie 
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2.5 Validitet & Reliabilitet 
 

Två viktiga begrepp för att påvisa tillförlitligheten i en studie är validitet och reliabilitet 

(Bryman & Bell 2014).  

 

Validitet kan delas in i intern och extern validitet (LeCompte & Goetz 1982). Intern 

validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar. Extern validitet avser i 

vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. 

Den senare är ofta ett problem för forskare som arbetar med kvalitativ forskning.  

 

I vår studie samlade vi in empiri direkt via semistrukturerade intervjuer med revisorer 

och redovisningskonsulter. Därmed samlade vi in förstahandsinformation från dem som 

yrkesmässigt arbetar med redovisning och bedömning av redovisningens kvalitet. 

Genom metodvalet, semistrukturerade intervjuer, och urvalet, revisorer och 

redovisningskonsulter, anser vi att det insamlade materialet har en hög intern validitet. 

När det gäller den externa validiteten finns det svagheter, urvalet är litet och det finns en 

relativt stor variation i respondenternas svar inom de olika begreppen. Enskilda 

respondenter kan därigenom få ett oproportionerligt stort genomslag i studien.  

 

Reliabilitet kan indelas i intern och extern reliabilitet (LeCompte & Goetz 1982). Intern 

reliabilitet innebär att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur man ska 

tolka empirin. Extern reliabilitet avser i vilken utsträckning en undersökning kan 

upprepas och ge liknande resultat. Även här gäller att den externa reliabiliteten ofta är 

ett problem för forskare som arbetar med kvalitativ forskning.  

 

Vi var tre olika intervjuare, vilket gjorde att intervjuerna såg lite olika ut med avseende 

på t.ex. vilka följdfrågor som ställdes. Intervjuerna färgades naturligtvis av intervjuarens 

bakgrund. Dock har vi diskuterat ämnet ingående inom gruppen och vi anser att vi har 

en gemensam syn på fenomenet som diskuteras. Efter varje utförd intervju, har en annan 

gruppmedlem än intervjuaren transkriberat den aktuella intervjun och en tredje har 

sammanfattat informationen.  
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Intervjuaren har i ett sista steg ansvarat för att sammanfattningen varit korrekt innan 

utskick till respondenterna för godkännande. Därigenom har studiens tre författare 

behandlat samtliga intervjuer och är mycket väl förtrogna med materialet vilket minskat 

risken för feltolkningar eller missförstånd.  

 

Vi har också låtit respondenterna läsa en sammanfattning av intervjuerna i efterhand för 

att ytterligare minska risken för missuppfattningar och därmed ytterligare öka den 

interna reliabiliteten i studien. Vår slutsats är därför att den interna reliabiliteten är god. 

 

I likhet med andra kvalitativa studier, som bygger på ett begränsat urval, bedömer vi det 

som svårt att få liknande resultat vid en upprepning av studien av de orsaker som nämns 

ovan om extern validitet, beträffande studiens storlek och respondenternas varierande 

svar. 
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3 Den automatiserade redovisningens kvalitet 
 

Automatisering genom mer avancerade redovisningsverktyg och molntjänster 

påverkar processer och arbetsuppgifter inom all ekonomisk redovisning, både 

internredovisning och externredovisning. Utvecklingen leder till att externredovisning 

och internredovisning integreras och kanske kommer andra affärsområden att slås 

samman med området redovisning på sikt. Redovisningskvalitet kan definieras och 

mätas på olika sätt för olika ändamål. Kapitlet avslutas med våra val avseende 

analysmetod för redovisningskvalitet.  

 

3.1 Automatisering inom redovisningsområdet 

 

Automatiseringen av olika redovisningsprocesser står i fokus i vår studie och hur den 

kan komma att påverka redovisningskvaliteten på många olika plan. IT-utvecklingen 

och utveckling av automatiserade processer har enligt Davenport (1993) möjliggjort 

parallellarbete och att man nu är oberoende av geografiska områden. Davenport menar 

att detta lett till en minskning av rutinmässigt arbete och eliminering av mellanled, som 

på så sätt effektiviserat arbetet. Bierstaker m.fl. (2001) beskriver webbaserade 

redovisningsprogram som en möjlighet för revisorn att bättre förstå kunders företag, 

genom enklare dataåtkomst och därmed ytterligare tid för analys. Lupaṣc m.fl. (2012) 

menar att ytterligare tid för analys och andra frågor som kväver expertis leder till att 

kvaliteten i redovisningskonsulters och revisorers tjänster blir högre. Författarna menar 

att man sakta men säkert börjar kunna utnyttja fördelarna med intelligent teknologi, 

framförallt inom redovisning. Vidare menar Lupaṣc m.fl. (2012) att många 

organisationer förändrar sina processer och strukturerar om sina organisationer med 

anledning av de fördelar som finns i att arbeta via internet och på detta sätt dela 

information mellan företag. Webbaserade bokföringssystem gör att lagring av 

exempelvis verifikationer görs via internet och att både kund och revisor kommer åt 

informationen (Bierstaker 2001). Med hjälp av XBRL, som har jämförts med 

introduktionen av streckkoder eller ISBN-nummer, kan ekonomisk information delas, 

transporteras och tillgås på ett mer effektivt sätt, både kostnads- och tidsmässigt 

(Lupaṣc m.fl. (2012).  
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Konvergens mellan externredovisning (financial accounting) och internredovisning 

(management accounting) utifrån IT-utvecklingen har studerats av Taipaleenmäki & 

Ikäheimo (2013). De använder sig av Hemmer och Labros analytiska modell från 2008, 

av vilken det framgår att ett framåtsträvande perspektiv inom redovisningen leder till 

detsamma inom ekonomistyrningen och att egenskaper i externredovisningen påverkar 

kvaliteten på internredovisningen. Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) menar att IT 

agerar som en främjare, katalysator, drivkraft och till och med kan vara det som faktiskt 

möjliggör konvergensen mellan externredovisning och internredovisning.  

 

Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) menar också att vi i framtiden kommer att fortsätta 

se en konvergens mellan redovisning och ekonomistyrning och kanske även en helt 

integrerad och automatiserad intern- och externredovisning. Målet för extern- och 

internredovisning är detsamma, bland annat handlar det om att utvärdera affärshändelser 

som har skett och att möjliggöra en bättre planering av framtiden genom rationella 

beslut (Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013). Att redovisningsområdet står inför 

förändringar menar Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) beror på att den moderna 

informationstekniken medför ändrade arbetsuppgifter för redovisningsekonomer. De 

menar också att integrationen med andra affärsområden kan leda till att fler 

slutanvändare själva kommer att sköta redovisningen genom automatiserade processer. 

 

För att uppnå önskad effekt vid en automatisering krävs enligt Ernst (1989) att man ser 

över alla processer inom området. En del av hanteringen av redovisningen är hantering 

och arkivering av bokföringsmaterial. I de svenska bokföringsreglerna ska en 

inkommande faktura förvaras i det skick den kom till företaget (Bokföringsnämnden 

2013). Vid en jämförelse med andra länder ser vi bland annat att Finland har infört 

regler som tillåter att underlag enbart arkiveras i maskinläsbar form (Ollikainen 2011). I 

den undersökning som Ollikainen (2011) genomför med finska företag ser hon att 

användandet av möjligheten till lagring i maskinläsbar form har ökat jämfört med 

tidigare undersökningar. I denna undersökning använde 38,5 procent av de undersökta 

företagen möjligheten. I tidigare undersökningar som refereras av Ollikainen (2011) 

från 2003 och 2005 var användningsgraden 10 procent respektive 15 procent. 
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3.2 Generell informationskvalitet  

 

De system som hanterar redovisningen är ett av de mest kritiska informationssystemen i 

en organisation enligt Xu (2015). Inom nästan alla informationssystem finns det 

kvalitetsproblem (Xu 2015). Omkring 75 procent av organisationerna har kostnader som 

relaterar till dålig informationskvalitet och mindre än 50 procent av företagen är nöjda 

med kvaliteten på den data som finns i informationssystemen (Marsh 2005).  

Informationssystemet för ekonomisk redovisning för både externredovisning och 

internredovisning kräver hög informationskvalitet (Xu 2015). Neogy (2014) menar 

vidare att ett effektivt ekonomisystem är ytterst viktigt på grund av att det säkerställer 

att informationen är tillräcklig, relevant och pålitlig på alla beslutsnivåer. Xu (2015) 

menar att det för ett framgångsrikt redovisningsinformationssystem krävs att de kritiska 

faktorerna som påverkar datakvalitet identifieras. Den studie som Xu (2015) genomfört 

visar att de tre viktigaste faktorer som påverkar datakvaliteten är företagsledningens 

engagemang, vilken typ av ekonomisystem som väljs och kontrollen av indata.  

 

En tidig modell för att utvärdera informationskvalitet utarbetades av Ballou & Pazer 

(1985). De delade upp information i fyra olika dimensioner. Dimensionerna tydliggör 

hur det går att på olika sätt bryta ner information i olika attribut för att avgöra om den är 

av hög kvalitet eller inte. De använder dimensionerna noggrannhet, överensstämmelse, 

punktlighet och fullständighet (Ballou & Pazer 1985). Efter detta har andra forskare 

utarbetat andra förslag till dimensioner bland annat Wang & Strong (1996).  

De använder ett ramverk innefattande fyra dimensioner med totalt 15 underattribut. De 

fyra dimensionerna är, enligt Wang & Strong (1996), verklig datakvalitet, kontextuell 

datakvalitet, representativ datakvalitet och tillgänglighet. Med verklig datakvalitet 

menar författarna att information är korrekt och objektiv men även att den ur 

användarperspektiv ska vara trovärdig och vara av högt anseende. Underattributen inom 

verklig datakvalitet är därför noggrannhet, objektivitet, trovärdighet och anseende. Den 

andra dimensionen som Wang & Strong (1996) definierar, kontextuell datakvalitet, 

innebär att informationen måste ses till sin helhet i den kontext som informationen 

används i. De underattribut som hänförs till kontextuell datakvalitet är värdeskapande, 

relevans, aktualitet, fullständighet och lämplig mängd av data.  
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Representativ datakvalitet relaterat enligt Wang & Strong (1996) till formatet och 

meningen med informationen. För att information skall vara av hög kvalitet måste den 

vara av rätt format, den skall vara kortfattad och överensstämma med användarens 

förväntningar, enligt författarna. Underattributen är här tolkningsbarhet, 

användarvänlighet, konsekvent presentation och organiserad presentation. Den 

avslutande dimensionen är tillgänglighet. Information måste vara tillgänglig för att den 

skall kunna användas. Tillgänglighetskategorin innefattar underattributen tillgänglighet 

och säker åtkomst (Wang & Strong 1996). 

 

3.3 IFRS kvalitetskriterier 
 

I Conceptual Framework for Financial Reporting (IFRS 2010), beskrivs grundläggande 

och avancerade kvalitativa karaktäristika av användbar finansiell information.  

IFRS (2010) definierar två grundläggande kvalitativa karaktäristika. Där sägs att 

finansiell information är användbar när den är relevant samt ärligt representerar det den 

säger sig representera. Relevant finansiell information gör skillnad vid användares 

beslutsfattande (IFRS 2010). Ärlig representation av finansiell information maximerar 

underliggande karaktäristika såsom neutralitet, frihet från fel och fullständighet enligt 

samma källa. 

 

I IFRS (2010) sägs vidare att användbarheten ökar om informationen är kontrollerbar, 

jämförbar, aktuell och begriplig. Man menar att värdet av finansiell information ökar 

om det går att kontrollera att informationen representerar det den säger sig representera 

och om informationen går att jämföra mellan olika företag eller från år till år i samma 

företag. Aktuell information, i det här sammanhanget innebär att informationen finns till 

hands vid den tidpunkten då beslut ska fattas. Begriplig finansiell information är enligt 

IFRS (2010), information som är tydligt och koncist presenterad. Att exkludera särskilt 

komplex information för att uppnå begriplighet riskerar att rapporten istället blir 

inkomplett och vilseledande, här beaktas att användare av finansiella rapporter har 

rimlig kunskap i området (IFRS 2010). Kostnaderna för att rapportera information ska 

uppvägas av nyttan av informationen, här kan företagens storlek vara en faktor som 

påverkar informationsbehovet (IFRS 2010). 
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3.4 Redovisningskvalitet vid automatisering 
 

Li m.fl (2013) har undersökt hur redovisningskvaliteten påverkas av automatiseringen 

via XBRL. De konstaterar att relationerna mellan XBRL och redovisningskvalitet 

koncentreras till två aspekter, varav den ena är utvecklingen av XBRL-taxonomier och 

tillämpningen i rapportering. Den andra är den påverkan på kapitalmarknaderna som 

tillämpningen av XBRL kan medföra. Genom de kvalitativa egenskaperna ska man 

genom användning av XBRL öka effektiviseringen och generera större jämförbar 

kvalitet mellan branscher och företag. De har utifrån standarder och principer (SEC, 

AICPA, FASB, IASB) utformat ”Accounting information quality standards”. Där 

identifierar de tre olika områden inom redovisningskvalitet, som de benämner som 

standarder. De områden som definieras är generell kvalitet (relevans, jämförbarhet, 

objektivitet, begriplighet), konverteringskvalitet (omvandlingens äkthet, tekniska 

överensstämmelse och säkerhet) samt ökning i kvalitet (förbättrad relevans, effektivitet 

och åstadkomma bredare användning). Den generella kvaliteten lägger grunden, 

konverteringskvaliteten kallar de för ”garantin” och ökning i kvalitet är det som leder 

till effektivisering och ökning av redovisningskvaliteten (Li m.fl. 2013).  

 

1. Den generella kvaliteten innefattar relevans, objektivitet, jämförbarhet och 

begriplighet. Relevans innebär att redovisningsinformation ska finnas till hands 

från det förflutna, nuet och framtiden och ska kunna användas för att göra 

utvärderingar och prognoser. Substandarder av relevans är: prognosvärde 

(forecast value), bekräftat värde (confirm value) och aktualitet (timeliness). 

Objektivitet innebär att informationen reflekterar det verkliga ekonomiska 

fenomen som de ämnar att reflektera genom kontrollerbarhet, neutralitet och 

fullständighet. Jämförbarhet innebär att redovisningsmetoderna är jämförbara 

inom företaget över tid (longitudinell jämförbarhet) eller jämförbara mellan 

olika företag i liknande affärsområden (horisontell jämförbarhet). Begriplighet 

innebär att informationen presenteras och struktureras i rapporter så att det är 

tydligt för användare hur de ska förstå och använda informationen. 

2. Konverteringskvaliteten innefattar omvandlingens äkthet, tekniska 

överensstämmelse och säkerhet. Omvandlingens äkthet innebär att 

rapporteringen ska vara komplett, korrekt och objektivt reflektera originaldata. 
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Den tekniska överensstämmelsen innebär att XBRL national standards of 

technical specification ska följas och praktiskt handlar det t.ex. om hur filer 

kopplas ihop och hur data kodas. Säkerheten på rapporten i nätverket bör hållas 

hög i alla led av användningen. 

3. Ökning i kvalitet innefattar förbättrad relevans, effektivitet och åstadkommande 

av bredare användning. Den förbättrade relevansen handlar om att XBRL-

rapporten ska ge användaren en mer personligt relevant information än 

traditionella standardrapporter. Effektiviteten innebär att man genom 

användning av XBRL ska kunna, på kort tid, söka fram och analysera stora 

mängder data. Bredare användning syftar till att fler användare ska utnyttja 

informationen och analysmöjligheterna som de stora mängderna 

redovisningsdata ger. 

Redovisningskvalitet påverkas av många faktorer, såsom redovisningsstandarder, 

rättsliga och politiska system och olika incitament för finansiell rapportering (Păşcan 

2015). Ighian (2009) menar att det finns skillnader i redovisningskvalitetens definierade 

karaktäristika om man ser till olika organisationers ramverk. Redovisning har många 

användare som har olika informationsbehov, menar författaren, och tolkningen av 

kvaliteten är till viss del subjektiv.  

I teorin ska alla karaktäristika av redovisningskvaliteten uppfyllas för att informationen 

ska vara användbar (Ighian 2009). Andra författare har enligt Ighian (2009) föreslagit 

att ordna redovisningens kvalitativa karaktäristika hierarkiskt, men Ighian (2009) menar 

att inte ens det hjälper, då det som är viktigt, är relativt och varierar mellan olika 

användare och informationsbehov (Ighian 2009).  

Schmutte & Duncan (2009) menar att professionella bedömningar alltid har varit en 

viktig del av redovisning och revision. De menar vidare att trenden i professionella 

standarder är att ge mindre specifika råd och att professionella bedömningar därför 

behövs i större utsträckning. 

Yuan & Wang (2009) menar att automatiseringen kan förändra redovisning genom att 

göra processer snabbare, reducera fel och automatiskt kontrollera information.  
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De har identifierat fyra huvudområden där redovisningens kvalitet påverkas av 

automatiseringen i form av införandet av XBRL.  

 

1. Förbättrad relativitet, tillförlitlighet och punktlighet: XBRL innebär att rapporter 

som skapas i ekonomisystem kan göras mer anpassade efter det som är relevant 

för företaget. Tillförlitligheten anses så öka i takt med att den ekonomiska 

informationen kopplas till exempelvis hemsidan och görs mer tillgänglig i ett 

tidigare skede. 

2. Utveckla och utnyttja den ekonomiska informationen för att förbättra 

tillämpbarheten av redovisningen: XBRL gör det möjligt att enkelt analysera 

och bearbeta ekonomisk information från företag vilket leder till bättre 

underbyggda ekonomiska beslut. 

3. Förbättra informationstillgången i internredovisningen i god tid för att förbättra 

ledningsarbetet: Kopplingen mellan olika informationssystem i företaget 

underlättas och ledningen kan snabbt ta fram, inte bara siffror utan också 

relaterad information, vilket underlättar effektiva beslut. 

4. Ökad transparens i den finansiella informationen: I XBRL finns informationen i 

originalkontext. Detta tydliggörs exempelvis vid handel med olika valutor, där 

justeringar mellan olika belopp blir tydliga att spåra och hantera.  

3.4.1 Negativ påverkan på redovisningskvalitet 

 

Automatiseringens följder är inte enbart positiva för redovisningskvaliteten. Alpar & 

Winkelsträter (2014) redogör för att kvaliteten på redovisningsinformation kan behållas 

hög så länge den kan styras av regler, men så snart det krävs bedömningar eller inom 

områden där regler saknas riskerar redovisningskvaliteten att sjunka. Författarna menar 

att kvaliteten kan behållas hög om man kompletterar automatiserade system med 

manuella kontroller samtidigt som en avvägning måste göras för att kostnaderna för de 

manuella kontrollerna inte ska överstiga nyttan. Taylor & Schlueter (2009) menar att 

automatiseringen tar över grundläggande uppgifter men att framförallt bokslutsarbete är 

ett område där automatiseringen inte kan ersätta den kunskap och erfarenhet som en 

erfaren ekonom har. Automatisering skall därför göras på ett sådant sätt att 

automatiseringens fördelar utnyttjas till fullo i de mer monotona arbetsuppgifter och att 

enbart relevanta bedömningar hänförs till manuell hantering (Taylor & Schlueter 2009). 
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Samitsch (2015) framför att det framförallt är brister i noggrannheten som ställer till 

problem för beslutsfattare. Han ser även att det finns en risk för att för mycket data kan 

leda till sämre möjlighet att fatta beslut. Samitsch (2015) kommer fram till att det krävs 

ett ständigt arbete för att bibehålla en hög nivå på informationskvaliteten i 

redovisningssystemen. 

 

3.5 Analysmodell för redovisningskvalitet  
 

I vår analys vill vi använda viktiga kvalitetsmått och testa dem mot respondenternas 

uppfattningar. Syftet med analysmodellen är att kunna härleda respondenternas svar till 

olika kategorier och på så sätt analysera de intervjuer som genomförts på djupet och 

koppla den insamlade empirin till teorin.  

 

Vi utgår ifrån 15 kvalitetskriterier som beskrivits i avsnitt 3.2 till 3.4. De 15 kriterierna 

representerar tre olika perspektiv på kvalitet. Valet av dessa olika perspektiv har i vår 

studie drivits av den frågeställning vi vill besvara. Eftersom vår studie avser påverkan 

av automatisering är det naturligt att inbegripa de kriterier som är kopplade till 

automatiseringens påverkan, samtidigt ser vi det som viktigt att ha med de 

grundläggande kriterierna för informationskvalitet som gäller oavsett 

automatiseringsgrad eller typ av information. Slutligen ser vi kopplingen till just 

redovisningskvalitet i de krav som idag föreligger för många större företag 

internationellt och som är formulerat i IFRS-standarden.  

 

De definitioner vi väljer att använda för varje kriterium är följande: 

 

3.5.1 Noggrannhet 

 

Noggrannhet definieras av Ballou & Pazer (1985) som hur väl informationen återger 

verkligheten. Detta är den enklaste och tydligaste kriteriet på informationskvalitet då 

den mäter om det använda värdet är det korrekta eller något annat. Kraven på 

noggrannhet kan ibland försakas till förmån för punktlighet. Ballou & Pazer (1995) 

söker den optimala avvägningen mellan punktlighet och noggrannhet.  
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De kommer till slutsatsen att det inte går att hitta någon optimal avvägning, men att det 

inte innebär att man ska upphöra med att försöka komma så långt som möjligt.  

 

3.5.2 Trovärdighet 

 

Definitionen på trovärdighet enligt Wang & Strong (1996) är hur användaren uppfattar 

och accepterar innehållet och hur väl de anser att innehållet är tillförlitligt. Trovärdighet 

är en av dimensionerna inom verklig datakvalitet (Wang & Strong 1996). Fisher m.fl. 

(2011) talar om flera faktorer som definierar trovärdigheten. Dessa är mottagarens 

kunskap, erfarenhet och graden av osäkerhet i relaterade data som är kända faktorer som 

påverkar graden av trovärdighet i information. 

 

3.5.3 Fullständighet 

 

Definitionen på fullständighet är enligt Ballou & Pazer (1985) att alla data för en viss 

variabel finns registrerade det vill säga hur komplett redovisningsinformationen är. 

Inom kontextuell datakvalitet (Wang & Strong 1996) måste data vara relevanta, 

aktuella, fullständiga och lämpliga när det gäller belopp för att tillföra värde för en 

beslutsfattare. Fullständighet blir då ett viktigt kriterium att undersöka. Men enligt 

Samitsch (2015) finns en risk för att för mycket data kan leda till sämre möjlighet att 

fatta beslut baserat på informationen. Samtidigt kan den tekniska utvecklingen leda till 

att fullständigheten ökar. Vid en studie av ”Det kontantlösa samhället” kommer 

Arvidsson (2013) fram till att den minskade kontanthanteringen leder till att den grå och 

svarta sektorn i samhället minskar och att fullständigheten i intäktsredovisningen ökar. 

  

3.5.4 Punktlighet 

 

I vår studie använder vi Ballou & Pazers (1985) definition, vilket innebär i vilken 

omfattning information finns tillgänglig i rätt tid. Även om ett värde i sig är rätt har det 

ändå inget värde för mottagaren om det levereras för sent. Det finns information som 

inte är påverkad av tidsfaktorer (Samitsch 2015), men vad gäller 

redovisningsinformation är punktlighet av högsta vikt för att den ska utgöra ett bra 

beslutsunderlag. Felaktiga beslut, uppger Samitsch (2015), är ofta ett resultat av att 

besluten fattas på grundval av inaktuell finansiell information.  
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3.5.5 Kontrollerbarhet 

 

Möjligheten att kontrollera att informationen representerar det den säger sig 

representera är definitionen på kontrollerbarhet (IFRS 2010). Kontrollerbarhet innebär 

att personer med olika förkunskaper och oberoende av varandra bör komma till samma 

slutsats, om att informationen är en korrekt representation av verkligheten (IFRS 2010). 

 

3.5.6 Relevans  

 

Redovisningsinformation ska finnas till hands från det förflutna, nuet och framtiden och 

ska kunna användas för att göra utvärderingar och prognoser enligt Li m.fl. (2013). 

Informationen gör skillnad i beslutsfattande om den har förutsägbara värden, 

bekräftande värden, eller båda. De förutsägbara värdena och de bekräftade värdena av 

finansiell information är sammanlänkade enligt IFRS (2010). 

 

3.5.7 Jämförbarhet 

 

Jämförbarheten beskriver om den finansiella informationen går att jämföra mellan olika 

företag eller från år till år i samma företag (IFRS 2010). Jämförbarhet underlättar, enligt 

IFRS (2010), för användare att identifiera och förstå likheter i, och skillnader mellan 

olika informationsobjekt. 

 

3.5.8 Begriplighet 

 

Begriplig finansiell information är tydligt och koncist presenterad (IFRS 2010). Att 

exkludera särskilt komplex information för att uppnå begriplighet riskerar att rapporten 

istället blir inkomplett och vilseledande, här beaktas att användare av finansiella 

rapporter har rimlig kunskap i området (IFRS 2010). Men enligt Samitsch (2015) finns 

en risk för att för mycket data kan leda till försämrad begriplighet, vilket leder till 

försämrade möjligheter att fatta beslut baserat på informationen. Hirsch m.fl. (2015) har 

visat att när information presenteras i både tabellform och i grafer ökar kvaliteten i 

beslutsfattandet. 
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3.5.9 Objektivitet 

 

Med objektivitet avses enligt Wang & Strong (1996) att informationen inte ska ta någon 

sida och därmed vara opartisk och fördomsfri. Subjektiva bedömningar i 

informationsprocessen är en vanlig orsak till låg datakvalitet enligt Strong m.fl. (1997). 

Författarna menar att om uppgifter kodas eller tolkas manuellt anses de vara av lägre 

kvalitet än rå, otolkad information.  

 

3.5.10 Omvandlingens äkthet 

 

Bland de kvalitetskriterier som kopplas mer direkt till automatiseringen finns 

omvandlingens äkthet. Detta kriteriet beskrivs av Li m.fl. (2013) och definieras som att 

rapporteringen ur redovisningen ska vara komplett, korrekt och objektivt reflektera 

originaldata. Det ska inte finnas någon diskrepans mellan originaldata och det som 

omvandlats i digitala system (Li m.fl. 2013). 

 

3.5.11 Teknisk överensstämmelse   

 

Den tekniska överensstämmelsen beskrivs av Li m.fl. (2013) som hur filer kopplas ihop 

och hur data kodas för att inte någon information ska förloras i omvandling mellan olika 

system. Att använda en gemensam taxonomi, som till exempel XBRL, skapar möjlighet 

för informationsutbyte mellan olika informationssystem utan att omvandlingen skapar 

problem (Li m.fl 2013). 

 

3.5.12 Säkerhet  

 

I en mer digitaliserad värld blir säkerhet i informationssystem allt viktigare. Säkerhet 

som kvalitetskriterium definieras av Li m.fl. (2013) som hur väl redovisningssystemen 

uppfyller krav på säkerhet och integritet. En hög säkerhet kan också ge följder i form av 

försämrad åtkomst till informationen enligt Fisher m.fl (2011).  
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3.5.13 Effektivitet   

 

När redovisningsinformation digitaliseras och automatiseras kommer effektiviteten i 

hantering och rapportering att öka. Li m.fl. (2013) definierar detta som ett av sina 

kvalitetskriterier och mäter hur snabbt man kan söka fram och analysera stora mängder 

data för att få ett mått på effektiviteten. 

 

3.5.14 Ökad användbarhet   

 

Li m.fl. (2013) använder också ökad användbarhet som kvalitetskriterium. De definierar 

detta som att fler användare ska ha möjligheten att utnyttja informationen och 

analysmöjligheterna den för med sig. 

 

3.5.15 Transparens  

 

Yuan & Wang (2009) har i sin studie av hur XBRL påverkar redovisningskvaliteten 

använt transparens som ett kriterium. Det är där definierat som i vilken utsträckning 

informationen går att spåra. Att använda en gemensam taxonomi, där XBRL är ett 

exempel, skapar möjlighet att information behåller sin originalkontext och därmed blir 

lättare att spåra (Yuan & Wang 2009).  

 

3.5.16 Sammanfattande modell 

 

Sammantaget har dessa 15 kriterier skapat en grund för vår insamling av uppfattningar 

från redovisningskonsulter och revisorer om redovisningskvalitetens förändring när 

redovisningen automatiseras. Vid analysen kommer respondenternas svar att 

systematiseras och analyseras kopplat till dessa kriterier och den teoretiska bakgrunden. 

De olika kvalitetskriterierna som påverkar redovisningskvaliteten kan också 

åskådliggöras som i figur 3-1 nedan.  
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Figur 3-1 - Kvalitetskriterier 
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4 Redovisningsbranschens uppfattningar 
 

Empirin inleds med en sammanfattande beskrivning av de totalt tio respondenter 

som deltagit i undersökningen och deras erfarenheter av automatiserade processer 

inom redovisningsarbetet. Därefter presenteras de uppfattningar som 

respondenterna gett uttryck för avseende redovisningens kvalitetsförändring på 

grund av automatisering. Vidare har empirin analyserats för att skapa en djupare 

förståelse för hur redovisningskvaliteten påverkas och förändras för varje 

kvalitetskriterie genom automatiserade processer i redovisningen.  

 

4.1 Redovisningskonsulter och revisorer 
 

I vårt urval av respondenter strävade vi efter att få en stor bredd i erfarenhet och 

bakgrund. Som har beskrivits i kapitel 3 är respondenternas erfarenhet och förmåga att 

ta in olika situationer under övervägande viktigt för att kunna uttala sig om 

redovisningsinformation (Öhman 2007). De respondenter som valdes ut representerar 

mellan 6 och 34 års erfarenhet från branschen. En komplett redovisning av 

respondenterna och deras branscherfarenheter finns i avsnitt 2.2.1. 

 

Våra respondenters erfarenheter skiljer sig åt både vad gäller roller i företagen och 

arbetets innehåll. Vi har respondenter som arbetar främst med löpande redovisning i 

små och medelstora ägarledda företag. Vi har också respondenter som är auktoriserade 

revisorer och i denna roll granskar koncerner med miljardomsättning samt de som är 

ansvariga för implementering av nya digitala tjänster inom sina organisationer. Vi har 

på detta sätt samlat in empiri från en mängd olika erfarenheter vilket lett till att olika 

uppfattningar har kunnat analyseras. 

 

4.2 Hur automatisering påverkar redovisningen 
 

För att kunna analysera hur redovisningskonsulter och revisorer uppfattar att 

automatiseringen påverkar redovisningens kvalitet och vilka orsakerna till denna 

förändring är har vi bett respondenterna redogöra för sina erfarenheter av 

automatisering. 
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4.2.1 Automatiserade processer 

 

Det framkommer tydligt under intervjuerna att automatiserade processer finns inom alla 

områden av redovisning, men framförallt inom indataområdet, och är den del av 

redovisningen som nio av respondenterna uppfattar har förändrats mest. 

Respondenterna nämner skanning av pappersfakturor, direktinläsning av e-fakturor, 

avstämning av betalningar och liknande tjänster. Andelen företag som automatiserar 

sina processer ökar menar åtta av respondenterna, medan två inte ser någon förändring. 

Automatiseringstakten hos företagen är varierande. Uppfattningen hos respondenterna 

är att de företag som kommit längst är nystartade företag, som direkt väljer 

automatiserade lösningar, och de företag som har företagsledare med stort 

teknikintresse. Det är också tydligt att de företag som har stora flöden av fakturor och 

annat redovisningsmaterial har valt automatiserade lösningar först. Man kan också se 

bland svaren att respondenterna uppfattar att de större företagen kommit längre i 

utvecklingen av automatiserade processer. Samtidigt uppger flera respondenter att 

utvecklingen av tjänster och programvaror nu har nått den grad att även mindre företag 

ser stora fördelar i automatisering och digitalisering. 

 

Men det kan innebära väldigt mycket för enmansföretagare också. De kan få ett jämnare 

flöde. Traditionellt har de skött sin fakturering på kvällar och helger. Idag kan han göra det 

när han sätter sig i bilen på väg från kund, om man är hantverkare till exempel. För den 

enskilde företagaren kan påverkan upplevas som lika stor, i positiv bemärkelse. 

 

Respondenterna uppfattar att utvecklingen mot högre automatiseringsgrad drivs mer av 

redovisningsbyråerna än av kunderna. När vi ställde den övergripande frågan om hur 

automatiseringen påverkar redovisningskvaliteten, blev det samlade svaret att kvaliteten 

ökar om automatiseringen kompletteras med att den som hanterar redovisningen är 

kunnig inom området.  

 

En effekt av automatiseringen är att den mänskliga felfaktorn eliminineras i en 

automatisk process. En annan effekt är att automatisering sparar tid, vilket de flesta 

respondenterna talade om som en av de största fördelarna med automatisering. Fokus 

kan då flyttas till att utöka den del av arbetet som består av kvalificerade uppgifter som 

t.ex. analys och rådgivning, förklarar flera av respondenterna.  
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Respondenterna lyfter fram uppfattningen att automatiseringen lett till ökat intresse från 

företagarna. De upplever att företagarna får en förbättrad förståelse för sin verksamhet. 

En respondent säger:  

 

Den absolut största fördelen som vi ser det är att företagaren får ett mycket större intresse 

av sin egen redovisning. Vilket gör att vi istället för att prata debet och kredit kan prata 

framtid. Det blir mer konkret rådgivning. Genom att de är mer delaktiga i processen, genom 

att man attesterar sina fakturor, så blir det en helt annan dialog. Dialogen med företagaren 

blir på en högre nivå.  

 

Det som respondenterna säger om att automatiseringen leder till en ökning av kvaliteten 

om den används av de som är kunniga inom området, bekräftar det som Wilson och 

Sangster (1992) skriver om att automatisering på olika sätt kan förbättra kvaliteten på 

information till redovisningsföretagens klienter. Dock gäller det inte för de som inte är 

kunniga inom området menar våra respondenter. Den förbättrade förståelsen och det 

ökade intresset hos företagarna, som respondenterna talar om, kan kopplas till det som 

Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) skriver om att genom automatiseringen kommer fler 

slutanvändare att sköta sin redovisning själva.  

 

4.2.2 Utmaningar för automatisering 

 

En aspekt som flera av respondenterna uppfattar som en svårighet vid automatisering, är 

de nuvarande arkiveringsbestämmelserna i svenska bokföringsregler. Flera respondenter 

framhåller att andra nordiska länder, framförallt Finland, har kommit mycket längre på 

lagstiftningsområdet. Där är arkiveringsreglerna mer anpassade till en digitaliserad 

hantering av underlag.  

 

Vid analysen av problemområden konstateras att de upplevda problemen med 

arkivering av pappersunderlag stämmer överens med de svenska reglerna om bokföring, 

om man får en faktura i pappersform och skannar in den, så måste man ändå spara 

originalet oavsett om man arkiverar digitalt eller inte (Bokföringsnämnden 2013). De 

regler som gäller i Finland tillåter arkivering på maskinläsbart medium utan att 

pappersoriginal sparas vilket framgår av Ollikaninens (2011) undersökning. 
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4.2.3 Framtiden inom området 

 

Respondenterna menar att det kommer att variera mellan företagen hur snabbt de tar till 

sig de nya processerna. Variationer i bland annat teknikintresse och storlek på företag 

anses vara viktiga faktorer. Att pappershanteringen minskar framåt tror alla 

respondenter, men vissa menar att det kommer att ta tid innan vi blir helt pappersfria, 

om vi ens kommer ända vägen dit. 

 

En gemensam uppfattning är också att rådgivningstjänsterna kommer att få större 

utrymme i framtiden, när grundläggande redovisningsarbete tar mindre tid. En 

respondent uttrycker sig såhär: 

 

Som jag ser det, så är det här framtiden, ett sätt att arbeta på som gör att vi kan arbeta 

mycket mer effektivt. Vi kan spara tid hos oss själva, så att vi kan klättra i värdekedjan och 

bli mera rådgivande. 

 

Respondenterna är överens om att utvecklingen kommer att fortsätta inom 

redovisningsområdet och är positiva till ytterligare automatisering. 

 

4.3 Kvalitetskriterier 
 

För att besvara frågan om hur redovisningskonsulter och revisorer uppfattar att 

kvaliteten förändras när redovisningen automatiseras har vi bett om deras uppfattningar 

avseende ett antal olika kvalitetskriterier. Vi redogör här för hur respondenterna 

uppfattar att redovisningskvaliteten förändrats för varje kriterium, detta utifrån 

automatiseringen påverkan. Vi har analyserat deras svar utifrån den textanalysmetod 

som presenterats i kapitel 2.4 och baserat analysen på teorier som presenterats i kapitel 

3. Vi analyserar om det enskilda kvalitetskriteriet har förbättrats, försämrats eller om det 

inte skett någon förändring beroende på automatisering. Ett ytterligare möjligt utfall är 

att respondenternas uppfattningar är delade. För varje kriterium finns en redogörelse för 

denna analys och vi har också sammanställt grundläggande data från analysen i bilaga 

C. 
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4.3.1 Noggrannhet 

 

Innan vi började prata om de specifika kvalitetskriterierna ställde vi en öppen fråga om 

vad redovisningskvalitet innebär för dem. Ett par respondenter svarade att man 

säkerställer kvaliteten genom att följa de riktlinjer som finns, två andra respondenter 

talade om trovärdighet, fem av respondenterna menade att det ska vara rätt och 

noggrannt. En respondent anser att det handlar om att hålla en hög kunskapsnivå i det 

man gör. Men noggrannhet var det mest återkommande kriteriet.  

 

I vår undersökning uttrycker åtta av våra respondenter att noggrannheten kan riskeras i 

en automatiserad process. En typisk uppfattning är risken för att man förlitar sig på 

automatiseringen lite för mycket och att man inte ifrågasätter automatiskt genererade 

konteringsförslag. Det gäller framförallt i den löpande redovisningen och sättet data 

kommer in i systemen. Programvarorna ger förslag på kontering utifrån tidigare 

konteringar. Respondenterna uppger att det finns en risk för att man blir lite 

ouppmärksam och mindre noggrann av att så många processer automatiserats att man 

inte alltid tänker logiskt själv utan accepterar de automatiskt genererade förslagen utan 

ifrågasättande. Det påverkar redovisningen negativt eftersom bokföringen då inte är 

korrekt. En av respondenterna uttrycker det enligt följande: 

 

Man blir ju mer sårbar när man blir automatiserad. Slinker det igenom ett automatiserat fel 

så kan det ha större konsekvenser än om du hade kollat det själv. Det är väl framförallt det 

jag säger. Men det är ju mycket, mycket lättare med alla program man har. Det är 

standardprogram, de är testade. De här standardgrejerna som man gör, gör att kvaliteten 

inte är sämre. Men risken att det slinker igenom något är ju, enligt min mening, större. 

Noggrannheten lämnas åt ett program och en dator. Noggrannhet lämnas inte åt den som 

utför det längre. 

 

Sårbarheten är ofta kopplad till personerna bakom. En respondent menar att 

uppsättningen av systemen och förkonteringar är viktiga för att få noggrannheten att bli 

bättre. Medan en annan medger att vikten av att det blir rätt kontonummer i bokföringen 

inte är det viktigaste för att kunna få fram ett rätt resultat. Att man bokfört något som en 

kostnad på fel konto medför inte någon stor avvikelse menar en annan. En av 

respondenterna säger så här:  

 

Noggrannheten blir ju inte riktigt densamma eftersom man inte riktigt vet, hela tiden, vad 

man gör. Man kanske sitter och bara godkänner. Så att under året så kan ju den vara sämre. 

Men sen vad det har för följder kan jag inte riktigt säga.  
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Bara för att man har bokfört det på fel konto så har man ju inte påverkat resultatet. För har 

man bara bokfört det som en kostnad. Så har det inte gett några negativa följder för kunden, 

de har ändå fått rätt resultat. 

 

De finns även uppfattningar om detta kriterium där respondenten menar att 

noggrannheten i huvudsak ökar och ger en bättre redovisningskvalitet.  

I undersökningen är det sex respondenter som uttrycker denna uppfattning. Detta 

åskådliggörs av citat av typen: 

 

Digitaliseringen gör ju att den mänskliga faktorn försvinner så noggrannheten ökar. 

 

 

Fyra respondenter uttalar både positiva och negativa omdömen om hur noggrannheten 

som kvalitetskriterium påverkas av automatisering. 

 

Analysen av de samlade erfarenheter som respondenterna ger uttryck för är att en 

automatiserad redovisning uppfyller höga krav på noggrannhet idag. Framförallt gäller 

det indatasidan av automatiseringsprocessen. En av de faktorer som Xu (2015) uppger 

påverkar datakvaliteten är kontrollen av indata. Respondenternas uppfattning är också 

att noggrannhet är ett viktigt kvalitetskriterium och ett grundläggande kriterium inom 

redovisningskvaliteten. De farhågor som lyfts fram är i flera fall kopplade till en fortsatt 

utveckling med ännu mer automatisering. Poster i bokföringen som hamnar på fel 

kostnadskonto innebär inte att resultatet avviker från verkligheten, men fel konto 

innebär att redovisningen inte återger verkligheten, och att man därigenom riskerar 

kvaliteten framförallt i internredovisningen. Fel kostnadskonton kan innebära att beslut 

fattas på felaktiga grunder. Brister i noggrannhet kan ställa till problem för 

beslutsfattare, vilket Samitsch (2015) framförde. De företag som anlitar 

redovisningskonsult och/eller revisor för upprättande och granskning av sin redovisning 

får både professionell hjälp med konfigurering av program och en professionell 

rimlighetsbedömning. Flera respondenter framhåller att denna manuella 

rimlighetsbedömning är en förutsättning för bibehållen noggrannhet i redovisningen vid 

automatisering.  

 

Vi kan inte utifrån respondenternas resonnemang, uttala oss om noggrannheten 

förbättras av automatiseringen eller om det är en automatisk hantering av flödet 

kombinerat med professionell, manuell granskning som ger ökningen av noggrannhet i 
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redovisningen. Sammanfattningsvis är respondenternas uppfattningar delade avseende 

om noggrannheten förbättras av automatiseringen.  

 

4.3.2 Trovärdighet 

 

När vi frågar om trovärdigheten är det tre respondenter som anser att det blir en 

försämrad trovärdighet samtidigt som sex respondenter ser en förbättring. 

Förbättringarna är kopplade till indatasidan av automatiseringsprocessen och främst 

fakturatolkning där man ser att utvecklingen kommit väldigt långt. Trovärdigheten i 

redovisning som framställts genom automatiserade processer uppfattas därför av våra 

respondenter till stor del vara kopplade till leverantören av programvaran: 

 

Oavsett om man använder ett mer automatiserat program eller inte kan man inte känna sig 

trygg när man får in ett sådant material och utgå från att det är rätt. Man behöver titta 

igenom att man har avstämning på balanskontona. Exempelvis att alla transaktioner på 

banken har blivit bokförda. Sen kan det vara att man köpt in någonting där frågan är om 

detta är anläggningstillgång eller förbrukningsinventarier. Det är ju inte säkert att de 

bedömningarna har blivit rätt. De delarna måste man säkerställa.  

 

Respondenterna resonerar om att det måste finnas någon människa bakom som agerar 

kontrollant. Även att trovärdigheten är kopplat till just kontrollen och 

rimlighetsbedömningen av redovisningen och att det inte skiljer automatiserade- eller 

manuella processer åt. De uppfattar att det krävs en del kunskap om redovisning för att 

behålla trovärdigheten.  

 
Man har sitt ansvar att säkerställa att redovisningen är rätt, oavsett om det är automatiserat 

eller inte. 

 

När vi analyserar respondenternas uppfattningar avseende trovärdighet kan vi se att de 

ger uttryck för att de även tidigare uppfattade innehållet i redovisningen som trovärdigt. 

Förklaringen till det anser vi ligger i att användaren uppfattar sin egen förmåga som 

trovärdig vilket gör att den redovisning de själva varit inblandade i är trovärdig i hög 

grad. Det stämmer väl med det som Fisher m.fl (2011) framför om att mottagarens 

kunskap och erfarenhet påverkar trovärdigheten i informationen.  

 

 



 

 

 

35 

 

Sammanfattningsvis är respondenternas åsikt att det inte skett någon större förändring 

av trovärdigheten på grund av automatiseringen utan att påverkan på redovisningen 

främst sker genom processer oberoende av digitalisering och mer beroende på mänsklig 

faktor. 

 

4.3.3 Fullständighet  

 

När det gäller fullständigheten i det material som kommer in från kunder till våra 

respondenter, så anser fyra respondenter att det inte har blivit någon skillnad, medan 

fem respondenter beskriver en förbättring. De som inte uppfattar att det blivit någon 

skillnad är främst de som har kundföretag som ännu inte kommit så långt i sina 

automatiseringssträvanden. De som ser förbättringar ser att det sker främst genom att 

det blir mindre papper som kommer på avvägar genom att bättre flöden skapas. 

Fullständigheten förbättras genom flöden av indata som tidsrapportering, 

leverantörsfakturaattest och bankkopplingar vilket möjliggör rapportering i realtid. När 

man jobbar med direktkoppling mellan banken och bokföringen nämner en av 

respondenterna att fullständigheten förbättras. Ökad fullständighet genom 

fakturaskanning leder också till att man som redovisningskonsult blir effektivare vilket 

påverkar redovisningsarbetet positivt. Ett exempel på hur en automatisering hjälper till 

att öka fullständigheten är följande respondentsvar: 

 

Leverantörsfakturor som skannas in, det tycker jag är mycket bra. Programmet är bra på att 

tolka. Där har utvecklingen kommit väldigt långt.  

 

En annan respondent säger: 

 
Flödena gör att mindre papper eller underlag kommer på avvägar. Det går rätt väg för det 

mesta. Det har absolut blivit till det bättre.  

 

En tredje respondent uttrycker: 

Och systemet kan ju känna av om det saknas någon, nu pratar vi kanske kundfaktura, det 

ska ju egentligen vara en obruten nummerserie. Saknas det nån faktura där så säger 

systemet ifrån. 

 

En respondent menar att det finns skillnader i fullständighet när företagaren själv sköter 

redovisningen och att detta material blivit sämre i och med automatiseringen: 

 

Framförallt om det är en sån här okunnig person som använder sig av något som är 

automatiserat. Då kan det bli helt tossigt. För då tänker man inte ens själv. Då rasslar det 

bara till. Det är ju ett stort problem.  



 

 

 

36 

 

Vid analysen av fullständigheten i redovisningen ser vi att de flesta uppfattar att 

mängden data för varje variabel är mer komplett, vilket är definitionen för fullständighet 

enligt Ballou & Pazer (1985). Men en del av den ökning som vissa respondenter uttalar 

beror på direktkopplingar mellan bankkonton och redovisningssystem där den ökade 

fullständigheten också, som Arvidsson (2013) skriver om, beror på den minskande 

kontanthanteringen i samhället. Denna utveckling är inte direkt hänförlig till den 

automatiserade redovisningen. Men sammanfattningsvis kan vi se att respondenternas 

uppfattning är att fullständigheten förbättras på grund av automatiseringen av 

redovisning och då främst genom bättre hantering av indata och effektivare 

arbetsflöden, både genom att arbetet kan göras smidigare när informationen finns på 

plats och att systemen varnar när något saknas. 

 

4.3.4 Punktlighet 

 

Punktligheten förbättras med automatiseringen, uttalar åtta respondenter. De uttrycker 

att det beror på flera olika faktorer. Den automatiserade bokföringen av verifikationer 

sker mer löpande, vilket leder till snabbare rapporteringsmöjligheter. Fakturaskanning 

kan hjälpa till, då kunden själv inte stoppar upp processen genom att till exempel ha för 

mycket att göra för att skicka in fakturaunderlag. Där automatiseringen har kommit 

långt, används kontrollfunktioner också i det löpande arbetet med redovisning och en 

respondent säger: 

 

Du ska fylla i när du har utfört ett visst arbetsmoment. Har du upprättat skattedeklarationen 

och skickat in den i tid för den här månaden och så vidare. Du har ju såna 

kontrollfunktioner inbyggda i systemet. Du kommer liksom inte vidare förrän du har varit 

inne och bockat att så har skett. Då ska väl punktligheten öka, det vågar jag påstå också.  

 

Inom rapportering uppfattar många respondenter att det skett en stor förändring. 

Rapporteringen har förändrats både till sitt innehåll och i aktualitet. De som kommit 

längst erbjuder sina kundföretag rapportering i realtid via onlinesystem, där kunden 

själv kan bestämma utseende och innehåll i sina rapporter. Man menar att denna 

förändring har lett till att kunden i sin tur är mer benägen att ha kontroll över sin 

verksamhet. En respondent berättar: 

 

Vi har ju ett onlinesystem. Det tror jag nog de flesta byråerna har nuförtiden. Kunden kan 

gå in och se grafer på hur omsättningen ser ut varje månad, hur kostnaderna ser ut, 

bruttovinsten och sen ser de ju sin balans- och resultaträkning och kan gå in och klicka på 

kontonivå och titta.  
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En annan responden säger så här:  

 

Sen ställer det ju ett väldigt nytt spännande krav på redovisningsbyråer, att vara mer 

aktuell. Alltså redovisningsbyråer är ju vana att de får in materialet, i mitten av februari för 

januari om de har tur. Och sen bokför de det och så får kunden reda på, förhoppningsvis 

innan mars börjar, hur januari blev. Är de digitala måste du ju in minst varje vecka, kanske 

varje dag och titta. Så det är ju en ny utmaning. Kunden vill ju se mer live-siffror. Det blir 

ju mycket mer uppdaterade siffror man har tillgång till i och med digitaliseringen.  

 

Automatiseringen har lett till ökade krav när det gäller snabbare återkoppling på 

redovisningen, det har förändrat arbetssätten på revisions- och redovisningsbyråer samt 

på företagen. Kraven kommer främst från företagen där man nu efterfrågar snabbare 

återkoppling på sin redovisning. Utvecklingen har lett till att yrkesrollen fått större 

inslag av rådgivning. 

 

Vid analysen av punktlighet ser vi att respondenternas uppfattning är att 

redovisningsinformation finns tillgänglig i rätt tid i högre utsträckning på grund av 

fakturaskanning och elektroniska attester vilket också ökar punktligheten i 

redovisningen. Respondenterna uppfattar också att den ökade punktligheten leder till 

bättre beslutsunderlag då beslut grundar sig på aktuell information vilket styrker 

Samitsch (2015) uppfattning att inaktuell information kan leda till felaktiga beslut. Den 

automatiserade redovisningen kan nu tillhandahålla redovisningsinformation i realtid. 

Vi ser inte heller att någon respondent framför farhågor om att tillgängligheten till 

information försvåras av ökade krav på säkerhet i informationssystemet. Denna farhåga 

framfördes av Fisher m.fl. (2011). 

 

Många av de uppfattningar som respondenterna gav uttryck för handlade till stor del om 

den interna redovisningen och dess möjligheter att gentemot kunden kunna leverera i 

tid. Redovisningen kan nu, till skillnad från tidigare, presenteras i realtid vilket gör 

företagaren mer intresserad av sin redovisning. Sammanfattningsvis ser vi att 

respondenternas uppfattning är att punktligheten förbättras på grund av 

automatiseringen av redovisning. 
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4.3.5 Kontrollerbarhet 

 

En respondent påstår att kontrollerbarheten blir sämre i och med att underlagen till 

verifikationerna inte finns på plats hos byrån. Andra respondenter menar att skanningen 

kan lösa denna problematik. Genom möjligheten att skanna in underlag, som flertalet av 

våra respondenter använder, kan man se alla underlag via datorn.  

 

Åtta respondenter uttrycker uppfattningar om att kontrollerbarheten blir bättre i och med 

automatiseringen och då främst via fakturaskanning. Det möjliggör att konsulten eller 

revisorn i sin dator kan kontrollera underlagen. Samtliga revisorer i undersökningen 

menar att kontrollerbarheten blir betydligt bättre i och med att man har utökade 

möjligheter att sortera informationen, exempelvis att man kan välja ut vissa inköp över 

en viss beloppsnivå vid revision.  

 

Några av redovisningskonsulterna uttalar sig negativt eller neutralt om hur 

kontrollerbarheten, som en del av redovisningskvaliteten påverkas. Man menar att i ett 

mer automatiserat flöde kommer kundföretagen att göra mer av arbetet. Av den 

anledningen kommer man inom redovisnings- och revisionsbranschen att arbeta mer 

med avstämningar av redan upprättad bokföring. Det innebär att man inte har samma 

kunskap på detaljnivå som tidigare när man upprättade redovisningen från grunden. 

Man framför att man tappar lite av kontrollen när man inte längre granskar 

originaldokument.  

 

Analysen av kontrollerbarhet visar att respondenterna till övervägande del uppfattar att 

automatiseringen via inskanning bidrar till förbättring av kontrollerbarheten genom att 

det är lättare att kontrollera informationen genom sök- och sorteringsfunktioner, det är 

lättare att ta fram data genom att den finns lättillgänglig i systemet samt att man lättare 

kan analysera och kontrollera större datamängder. Det innebär att möjligheten att 

kontrollera att informationen representerar det den säger sig representera ökar och det är 

definitionen på kontrollerbarhet enligt IFRS (2010). Sammanfattningsvis ser vi att 

respondenternas uppfattning är att kontrollerbarheten förbättras på grund av 

automatiseringen av redovisning. 

 



 

 

 

39 

 

4.3.6 Relevans 

  

Alla respondenter har uttryckt att redovisningen blir mer relevant i och med 

automatiserade processer. Den positiva bilden handlar framförallt om att det öppnas nya 

möjligheter att anpassa rapporteringen till företagen efter deras behov och att få 

möjligheten att leverera mycket mer aktuella rapporter vilket en av våra respondenter 

uttryckte. Man menar att digitaliseringen lett till att fler rapporter än balans- och 

resultatrapport kan presenteras på ett mer tilltalande sätt. Det skapar ett mer 

individanpassat material vilket ökar relevant beslutsfattande. Att relevansen ökar 

bekräftas här av en av våra respondenter: 

 

Relevansen ökar, framförallt på sättet man kan dela information. Och att vi kan göra det 

tillgängligt för kunden, på en mer detaljerad nivå, utifrån vad de vill titta på.  

 

En annan respondent menar vidare: 

I det här analysverktyget kan man även titta på balans- och resultatrapporter, men du kan ju 

komprimera dem. Du kan göra dem företagsunika och du kan stuva om informationen så 

det passar just det kundföretaget. Du kan gå ifrån en kontobaserad resultaträkning till 

huvudgrupper. Lägsta nivån är att du har intäkter, kostnader, resultat. Det finns ju de som 

bara är intresserade av den nivån. 

 

I rapporteringsdelen märker respondenterna en tydlig förbättring. Genom 

automatiserade processer kan man bygga egna rapporter och man menar att man på 

kundnivå kan få ut rapporter som speglar verksamheten bättre. Kundföretagen ges nu, 

till skillnad från tidigare, möjligheten att förstå rapporterna bättre. En respondent uppger 

att enbart standardiserade resultat- och balansräkningar används i stor utsträckning och 

att detta inte ökar relevansen då de inte använder automatiseringens möjligheter: 

 

Standardrapporten har inte ändrats, den ser likadan ut. Men vi skickar den fortfarande och 

det blir otroligt mycket konton och sånt. Vissa känner: Gud vad mycket. Detta säger mig 

ingenting.  

 

Vid analysen av svaren kan vi härleda att relevansen i redovisningsinformationen delvis 

beror på i vilken grad man har automatiserat sina processer och vilka program som 

används. Relevansen handlar om den information som finns i redovisningen skall kunna 

användas som beslutsunderlag för intressenterna. Ökad relevans i exempelvis 

kundföretagens rapporter, leder till att kunden förstår mer av redovisningen. De 

uppfattningar som respondenterna framför är att företagsanpassade rapporter leder till 

ökad förståelse både hos kundföretaget och övriga intressenter.  
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Man möjliggör ökad förståelse för nyckeltal och jämförelser inom branschen. När 

kunderna förstår de ekonomiska rapporterna ökar möjligheten att fatta rätt beslut. 

Sammantaget är respondenterna överens i sina uttalanden om att automatiseringen leder 

till mer relevant redovisningsinformation, baserad på IFRS (2010) definition av 

relevans, som gör skillnad i beslutsfattandet i företagen.  

 

 

4.3.7 Jämförbarhet 

 

Ingen av respondenterna är negativt inställd till att jämförbarhet över tid och mellan 

företag förbättrats i och med automatiseringen. Främst är det analysverktyg i 

programvarorna som hjälper redovisningsbyrån att ta fram nyckeltal men även andra 

externa program och jämförelser med tillgänglig information om konkurrenter. 

Analysverktygen har automatiska funktioner som möjliggör jämförelser med andra 

företag inom branschen. Jämförelserna kan göras på en mer detaljerad nivå. En 

respondent säger följande: 

 

Det har vi haft ganska bra systemstöd för. Den stora skillnaden är presentationen av det. Vi 

har samlat våra kunders data…det har vi kunnat göra ganska lång tid. Den stora skillnaden 

är rapporteringen, hur vi kan presentera det. Vi kan även jämföra ditt företag inom 

branschen, inom ditt geografiska område, på ganska fin nivå, för att ha någonting att 

”benchmarka” med. 

 

Respondenterna har tillgång till nya analysverktyg som både snabbare och bättre kan 

jämföra och analysera redovisningen mot budget och mot konkurrerande företag. En 

annan respondent säger: 

 

Via vår digitala presentationsprogramvara så finns det ju alla möjligheter att jämföra, mot 

budget och mot föregående månad, mot samma månad föregående år, 10 år tillbaka i tiden. 

 

Några respondenter nämner att det numera finns mer ekonomisk information om andra 

företag tillgänglig på internet, vilket också underlättar om man vill jämföra olika 

företag. En av respondenterna påpekar att dessa automatiska funktioner förändrar 

rapporteringen i redovisningen och att detta påverkar jämförbarheten på olika nivåer i 

redovisningen. 
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Respondenterna talar om förbättrade möjligheter att jämföra information mellan företag 

i branschen, "benchmarka". Den förbättrade jämförbarheten i redovisningen gör att det 

blir lättare att identifiera och förstå likheter och skillnader, enligt IFRS (2010). När vi 

vidare analyserar svaren ser vi att en del av respondenterna menade att det inte enbart är 

automatiseringen som möjliggjort förbättrad jämförbarhet, utan att det även beror på att 

internet öppnat upp möjligheterna för att jämföra sig med andra. Men vi bedömer ändå, 

utifrån respondenternas svar, att jämförbarheten är förbättrad på grund av automatiska 

funktioner i analysprogrammen. Detta mätt i hur väl informationen går att jämföra både 

inom företaget, över tid och mellan olika företag som är definitionen på jämförbarhet 

enligt IFRS (2010). 

 

4.3.8 Begriplighet 

 

Vi har samlat in uppfattningar om hur sändaren av information uppfattar det och den 

uppfattningen är nästan odelat positiv. Sju respondenter uttalar sig tydligt positivt om 

ökad begriplighet på grund av automatiserade funktioner i rapporteringen. De två 

negativa uppfattningar som framförts är kopplade till specifika programvaror som inte 

uppfattas som att de levererar begripliga rapporter. I huvudsak ser respondenterna att 

möjligheten att presentera begripliga rapporter har ökat markant med nya verktyg. 

Framförallt beror det på att rapporterna kan presenteras mer grafiskt. Mottagaren har då 

ökade möjligheter att förstå innehållet i redovisningen och redovisningskonsulterna och 

revisorerna kan lägga mer tid på rådgivning. Ett typiskt citat som belyser olika 

programvarors påverkan på begripligheten: 

 

Det är ju lättare att gå in och söka och få mer analytiska uppställningar med system som 

kan prata med varandra.  

 

Våra respondenter ser också att automatiseringen effektiviserat arbetet vilket skapat mer 

tid för analys och kundanpassning av rapporter. De får möjligheten att arbeta mer 

konsultativt som en annan respondent beskriver det med uttrycket: 

 

Det är där redovisningskonsulten kommer in i sin roll. Det är där krutet ska ligga och inte i 

knappandet. För hur väl du än presenterar någonting, om det är i cirklar eller staplar eller 

siffror så måste du säkerställa att mottagaren begriper. Möjligheterna är bättre genom våra 

verktyg idag. 
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Vid analysen av respondenternas uppfattningar ser vi att de huvudsakligen är överens 

om att den tekniska utvecklingen i form av olika programvaror skapat möjligheter att 

presentera information på ett mer tydligt sätt vilket innebär en ökad begriplighet enligt 

IFRS (2010). Respondenterna bekräftar också att begripligheten ökar genom att 

information oftare presenteras i grafisk form vilket ansluter väl till de resultat som 

Hirsch m.fl. (2015) har kommit fram till. De framför att kvaliteten i beslutsfattandet 

ökar när information presenteras i både tabellform och i grafer. Företagaren som förstår 

sin redovisning bättre, förstår också sin verksamhet bättre. Sammanfattningsvis ser vi 

att respondenternas uppfattning är att begripligheten förbättras på grund av 

automatiseringen av redovisning. 

 

4.3.9 Objektivitet  

 

När det gäller objektiviteten finns olika åsikter. En respondent menar att kraven på 

objektivitet är högt ställda, både med och utan automatisering. En annan respondent 

tänker att genom automatiserade online program, där kunderna och konsulterna 

gemensamt kan arbeta, kan man få kunderna att göra mer av sin egen bokföring och att 

det då blir deras bedömningar som gäller istället för redovisningskonsulternas. Flera 

respondenter hävdar att de subjektiva bedömningarna alltid kommer att behövas och att 

vissa delar av redovisningen inte går att automatisera.  

 

Två av våra respondenter uttalar sig t.ex. negativt om möjligheten att ytterligare 

automatisera bokslutsarbetet, då det uppfattas som en uppgift som kräver en hög 

kompetens och att det är en uppgift som idag inte kan överlåtas till helt maskinella 

bedömningar. En respondent uttrycker sig så här: 

 

Där krävs det ju mänsklig kompetens. Vi pratar om värderingar, nedskrivningar, jämföra 

med verkligt värde och marknadsvärde på olika poster.  

 

Många av respondenterna menar att det finns brister i dagens olika programvaror och att 

det måste finnas någon som kontrollerar redovisningen för att undvika felaktigheter. En 

av respondenterna bekräftar det med att det finns brister i programvarorna:  

 

I bokföringen är det ju mer och mer automatisering som kanske historiskt har lett till mer 

fel i bokslutet, om jag ska vara ärlig. Men de här enklaste systemen som Speedledger, de 

har ju en del brister. Om det inte är en väldigt enkel verksamhet. 
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En av respondenterna framförde vidare att mänsklig hantering snarare än 

automatiseringen ökar objektiviteten: 

 

I de nya processerna är det oftast flera personer som är involverade. Då blir spårbarheten 

viktigare och då kan jag också kontrollera var någonstans saker har skett. Redovisningens 

objektivitet. Det har jag inte reflekterat över faktiskt. Men det blir faktiskt bättre. Just av 

den anledningen att flera är involverade än när det är en person som har helheten. Du 

minskar risken för en-persons-bedömningar som skulle kunna vara felaktiga.  

 

När vi sammanställer uppfattningarna om hur objektiviteten förändras har vi flera olika 

uppfattningar från respondenterna. Av svaren kan vi utläsa att flera respondenter ser att 

människan fortfarande behövs för att objektiviteten ska vara hög. Objektiviteten blir här 

mer kopplad till människan än till programvarornas påverkan på redovisningens 

objektivitet. Utveckling av automatiserade processer har gjort att redovisningskonsulter 

och revisorer fått ändrade arbetssätt, men ju mer komplexa arbetsuppgifterna blir desto 

svårare blir det för automatiserade processer att göra sitt intåg. En möjlig felkälla är att 

automatiseringen skapar en hantering utan tanke. I det skedet behöver människan ta 

över för att agera kontrollorgan. Påståenden om att det behövs en erfaren ekonom till de 

mer komplexa arbetsuppgifterna bekräftar Taylor & Schlueters (2009) teori om att detta 

krävs för att bibehålla hög redovisningskvalitet.  

 

Vi ser av svaren att uppfattningen generellt är att objektiviteten även tidigare uppfyller 

höga krav och att förbättring eller försämring på grund av automatiseringen är 

marginell. Sammanfattningsvis är respondenternas åsikt att det inte skett någon större 

förändring av objektiviteten på grund av automatiseringen. 

 

4.3.10 Omvandlingens äkthet 

 

På den mer tekniska sidan av redovisningskvaliteten har vi efterfrågat uppfattningar om 

hur korrekt redovisningen blir om data ska omvandlas mellan olika system. Sju 

respondenter framför åsikter som är positiva till att redovisningskvaliteten blir bättre 

inom detta kriterium men den förbättring som beskrivs är relativt liten. Två 

respondenter lyfter fram farhågor om att det inte kommer att fungera, men det finns få 

konkreta exempel där det faktiskt inte fungerat.  
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En respondent nämner osäkerheten som ett argument för manuell hantering. En annan 

respondent menar att en missad knapptryckning kan ha stora konsekvenser och att det 

fortfarande är många manuella steg som behöver göras: 

 

Vi arbetar ju så att man ska godkänna och trycka på en knapp innan automatiseringarna 

körs. Och missar man att trycka på den knappen då blir det ju fel. För då periodiseras inte 

hyran. Och då slår ju rapporterna väldigt, väldigt snett. Det kan ju alltid inträffa så klart. 

Om det nu ska vara automatiserat så är det fortfarande för många manuella steg.  

 

I analysen av respondenternas svar så framkommer ingen tydlig förbättring av 

redovisningskvaliteten avseende omvandlingens äkthet. De flesta respondenter är 

positiva till att redovisningskvaliteten blir bättre inom detta kriterium. Men den 

förbättring som beskrivs är relativt liten, samtidigt som farhågor framförs för att den 

tekniska utvecklingen leder till försämringar. Vi kan därför inte se att respondenterna 

uttalar sig vare sig för eller mot att rapporteringen ur redovisningen blir bättre på att 

reflektera originaldata, vilket är den definition som Li m.fl. (2013) använt för 

omvandlingens äkthet. Sammanfattningsvis är respondenternas uppfattningar att det inte 

skett någon större förändring av omvandlingens äkthet på grund av automatiseringen. 

  

4.3.11 Teknisk överensstämmelse 

 

Flera respondenter framför uppfattningen att man bör ha en gemensam standard för all 

rapportering. Det kan gälla både överföringar mellan system och externa rapporter till 

Skatteverket eller Bolagsverket. Man menar vidare att en gemensam standard möjliggör 

effektivitet och att man slipper lägga in manuella registreringar. Flera respondenter 

nämner den svenska standarden för informationsutbyte (SIE) som en garanti för att den 

tekniska överensstämmelsen är hög. Man menar att detta är ett standardiserat format för 

all bokföring med BAS-kontoplanen, vilket leder till likformighet mellan olika bolag i 

en redovisningsprocess. En av respondenterna säger så här om den tekniska 

överensstämmelsen och menar att vissa programvaror tar emot helt andra filer än bara 

SIE-filer: 

 

Ska det vara automatiserat då måste vi ha ett standardiserat format för hur det ska hanteras. 

Det tror jag hade varit jättebra om man kunde enas om det så fort som möjligt. Det tror jag 

dröjer väldigt länge. Där är ju brister i den eftersom det finns så många olika sätt. Med filer 

och olika format. Vi skickar massa filer i helt andra format för våra program tar emot i 

interna lösningar.  
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Flera respondenter ser fördelarna i att använda applikationer från samma 

programvaruleverantör för olika delar av processen. Då upplevs risken för fel vara lägre. 

Detta tydliggörs i följande citat:  

 

Mellan olika system finns det ju en risk att något kan gå fel vid överföringar. Många system 

är integrerade och ska stämma. Men något kan alltid hända. Det bara är så. Vi har någon 

kund som kör faktureringen i ett separat system och bokföringen i Fortnox, där körde vi 

automatiska överföringar via filer. Men vi upptäckte, att blir det något fel är det ofta svårt 

att gå tillbaka och hitta.  

 

De respondenter som deltar i undersökningen kopplar förbättringen av 

redovisningskvaliteten främst till den svenska standarden SIE. Hälften av 

respondenterna uppger att de hört talas om XBRL och endast en har djupare 

erfarenheter av denna taxonomi. Totalt ser vi att nio av tio respondenter uttalar sig 

positivt om den tekniska överensstämmelsen. 

 

Vid analysen ser vi att användningen av en gemensam taxonomi har skapat en 

förbättrad redovisningskvalitet på det sätt som Li m.fl (2013) beskriver, vilket förbättrar 

teknisk överensstämmelse. Man får en standard som fungerar till alla programvaror 

vilket gör flödet mer effektivt. Vi kan också se i analysen att alla använder SIE-formatet 

i stor utsträckning när det gäller import och export av filer mellan programvaror. Man 

menar att formatet är trovärdigt och att det sällan blir fel i överföringar. 

Sammanfattningsvis ser vi att respondenternas uppfattning är att den tekniska 

överensstämmelsen förbättras på grund av automatiseringen av redovisning. 

 

4.3.12 Säkerhet 

 

Respondenterna är överens om att säkerhet är en viktig fråga när redovisningen 

digitaliseras och automatiseras. Flera av de intervjuade arbetar på företag som inte 

längre sparar data på egna servrar utan har gått över till så kallad molnlösning. Det är 

framförallt Hogia, VismaSPSS och Fortnox som använder dessa typer av 

automatiserade lösningar åt våra respondenter. Man överlåter på något annat företag att 

bygga upp säkerheten runt data som finns sparad. Detta upplevs av många som en 

ökning av säkerheten eftersom backup-rutiner sköts på ett mer strukturerat sätt. En av 

våra respondenter medger att dessa lösningar blir allt vanligare och att man slipper 

arbetsmomentet med egna säkerhetskopior: 
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Det blir fler och fler som kan erbjuda molnbaserade lösningar. Så finns det ju ett visst 

skydd i det som de erbjuder. Jämfört med att var och en ska ha sina egna backuprutiner och 

ska ta sina egna säkerhetskopior, så tror jag att det har förbättrats för många.  

 

Samtidigt framför respondenterna vissa farhågor för hur väl redovisningssystemen 

uppfyller krav på säkerhet och integritet. Dessa farhågor menar andra måste elimineras 

genom människan för att redovisningen ska vara säker. Det är sex av respondenterna 

som uttalar sig tydligt positivt om att redovisningsprogrammen uppfyller högre krav på 

säkerhet och integritet. Samtidigt är två negativt inställda och två uttalar neutrala 

uppfattningar. 

 

I analysen ser vi att de respondenter som deltagit i vår undersökning uttrycker delade 

uppfattningar om hur säkerheten har påverkats av automatiseringen genom 

molnbaserade tjänster. Vi ser inte att det är en tydlig övervikt för att säkerheten i 

redovisningssystemen idag har förbättrats utan endast att det har underlättat 

redovisningsarbetet i form av mindre administration.  

 

Det finns ingen tydlig uppfattning om att redovisningen uppfyller högre krav på 

säkerhet och integritet på grund av automatiseringen enligt den definition framlagts av 

Li m.fl. (2013). Detta då vi ser att respondenternas svar till stor del handlar mer om vem 

som ansvarar för säkerheten, än säkerheten i sig. En hög säkerhetsnivå skulle kunna 

medföra försämringar av andra kvalitetskriterier som till exempel punktlighet. Det 

framkommer inga farhågor om att tillgängligheten till information försvåras av ökade 

krav på säkerhet i informationssystemet. Denna farhåga framfördes av Fisher m.fl. 

(2011). Sammanfattningsvis ser vi att respondenterna har delade uppfattningar kring om 

säkerhet som kvalitetskriterie har föbättrats eller inte. 

 

4.3.13 Effektivitet 

 

Vi har efterfrågat uppfattningar om effektivitetens förändring. Våra respondenter 

besvarade den frågan med att titta på sina egna processer utifrån effektivitet. Samtliga 

svar ger ett positivt intryck av att processerna blivit betydligt snabbare vilket en av 

respondenterna besvarar med citatet: 

 

Vi kommer kunna erbjuda kunden mycket bättre leveranser. Bokföringen blir effektivare så 

vi kan lägga tid på analyser eller ge mer konkreta tips. 
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Effektiviteten har lett till att tiden läggs mer på att kontrollera redovisningen än att 

knappa in siffror. Anledningen är att man nu som företagare kan göra mer av arbetet 

med den löpande redovisningen men även att programmen kan tolka information som 

periodiseringar och registrering av leverantörsfakturor. Därmed försvinner många 

mellanled av redovisningen som tidigare behövde utföras manuellt. Det går även lättare 

att söka information och ta fram rapporter eftersom redovisningen sparas i programmen. 

Detta gör att redovisningen går snabbare. Vidare menar man att även företagen gör en 

vinst. Man kan nu själv ta ut rapporter, vilket i sin tur motiverar företagaren att bli mer 

insatt i sin ekonomi. Många menar också att detta ökar företagarens egen kontroll. 

Nedan följer ett citat som menar att effektiviteten ökar: 

 

Man kan jobba i ekonomisystem som är gemensamma, där kunden kan jobba och konsulten 

kan göra vissa moment. Det är ett effektivt sätt att jobba. Men också att vi kan presentera 

rapporter och information som kunden också har tillgång till. 

 

 

Processerna gör det både lättare för kunden att följa sitt flöde men även att spåra sin 

information. Kvaliteten på den finansiella informationen resulterar i ett förbättrat 

beslutsfattande vilket en av våra respondenter beskriver: 

 

Många delar har ju effektiviserats om man tänker organisationer med lite fler anställda. Där 

har det ju effektiviserats mycket när det har blivit digitala och automatiserade system. För 

du har en helt annan spårbarhet i informationen och kontroll över dina processer på ett 

annat sätt. 

  

Även arbetssätten på redovisningsbyråer och revisionsbyråer har förändrats. 

Arbetssätten har gått över till en mer rådgivande och kontrollerande roll vilket framgår 

av nedanstående typiska citat: 

 

Samtidigt tar kontrollarbetet betydligt kortare tid. Då kan vi hjälpa kunden att  

i stället skapa mervärde, analysera och hjälpa dem att utveckla sin verksamhet. 

 

I analysen ser vi att utvecklingen av arbetssätt på revisions- och redovisningsbyråer är 

under förändring. Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) menade att den nya 

informationstekniken skulle medföra ändrade arbetsuppgifter. Wilson & Sangster 

(1992) menade att kvaliteten på den finansiella informationen resulterade i ett förbättrat 

beslutsfattande och bättre organisationsutveckling. När vi analyserade materialet fann vi 

även att redovisningskonsulterna och revisorerna kan ägna sig åt mer rådgivning.  
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Denna rådgivning engagerar företagaren mer och man är därmed villig att betala ett 

högre pris för tjänsterna. 

 

I intervjuerna bekräftar man att det blir lättare både att komma åt och att analysera 

information. Bierstaker (2001) menade att webbaserade program bidrar till att det blir 

bättre åtkomst på informationen. Respondenterna pratar om att företagaren själv lättare 

kan ta fram rapporter, vilket är ett exempel på en effektivisering i form av eliminering 

av mellanled. Eliminering av mellanled är enligt Davenport (1993) en av 

automatiseringens effekter. Sammanfattningsvis konstaterar vi att respondenterna 

uppfattar att redovisningen blir effektivare genom att det går betydligt snabbare att söka 

fram och analysera data, vilket enligt Li m.fl (2013) är definitionen på förbättrad 

effektivitet. 

 

4.3.14 Ökad användbarhet 

 

En faktor som påverkar ökad användbarhet är intresset från kundföretagen. De 

tillgängliga rapporterna har, som tidigare nämnts, förändrats vilket gör att man nu kan 

skapa mer individanpassat material. Det ökar intresset för redovisningen då man kan ta 

del av information från sin redovisning på olika sätt via nya rapporter som är inbyggda i 

programmen. Samtliga respondenter uttrycker sig positivt om ökad användbarhet 

genom automatisering. De bekräftar också att detta leder till ökad delaktighet, där 

kundföretagen upplever att de får ökad möjlighet att påverka sin ekonomi. De 

respondenter som är positiva, men har vissa invändningar, anser att kunderna ännu inte 

efterfrågar någon information och att det är upp till redovisningskonsulten att visa för 

kunden vilken nytta de kan ha av sin redovisningsinformation. Exempel på uttalanden 

om ökad användbarhet är bl.a: 

 

Men också för att jag tycker att det kommit fler möjligheter att skapa rapporter och utforma 

de på ett sätt att det blir mer tillgängligt för kunden.  

 

Framförallt tror jag att kunden ser att man har en annan glädje, nytta och användning för sin 

rapportering i dag. Vi gör mer unika kundpaketet. För 10 år sedan fanns inte det. 

 

Vid analysen av respondenternas uppfattningar visar det sig att automatiseringen gör det 

lättare att skapa individanpassat material som i sin tur gör kundföretagen mer delaktiga.  
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Det ansluter till Li m.fl. (2013) som menar att ökad användbarhet innebär att fler 

användare ska kunna utnyttja information och analysmöjligheter. Utvecklingen som 

respondenterna talar om tyder också på att kundföretagens möjligheter att arbeta mer 

direkt med sin redovisning och förstå den bättre, genom att den blir mer tillgänglig, 

leder till att kopplingen mellan internredovisning och externredovisning stärks. Att 

utvecklingen i automatiseringen går mot en integrerad intern- och externredovisning 

skriver Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013), de menar vidare att fler slutanvändare 

kommer att sköta redovisningen när processer automatiseras, vilket våra respondenters 

svar också tyder på. Respondenterna bekräftar att detta leder till ökad delaktighet. Detta 

stämmer överens med de uppfattningar som framförts av Wilson & Sangster (1992). 

 

Sammanfattningsvis har samtliga respondenter uttalat sig positivt till att användbarheten 

ökar i redovisningen vid automatisering.  

 

4.3.15 Transparens 

 

På frågan hur väl informationen går att spåra ser ingen av respondenterna en försämring. 

Många menar på att informationen är lättare att spåra, både den information som 

kommer in och de rapporter som kommer ut ur systemet och allt däremellan. Detta tack 

vare nya funktioner utvecklade i programvarorna. En annan respondent menar på att de 

har krav på att allt loggas. I takt med att flödet i redovisningen blir digitaliserat och 

automatiserat så ökar möjligheten att gå tillbaka och kontrollera vem som gjort vad 

vilket en respondent uttrycker: 

 

Det är ju mycket, mycket lättare att hitta saker idag. Allting loggas ju. Och det ska det göra. 

Det har vi ju krav på. Vem som har gjort vad, vid vilka tidpunkter. Det har gjort att man 

också kan gå tillbaka på ett helt annat sätt.  

 

Man finner lättare den nödvändiga informationen genom att klicka sig in på en 

verifikation och samtidigt få upp fakturan på bildskärmen. En annan del av detta är den 

elektroniska attesten. Med en sådan process kan man följa vem som har gjort vad i 

bokföringen. Citatet kommer från en respondent som säger så här: 

 

När man får igång den elektroniska attesten så blir det tydligare att kunden varit inne och 

godkänt fakturan och inte bara suttit med högen och satt en signatur på allt nere i högra 

kanten och inte tittat.  
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Vid analysen ser vi att respondenterna uppfattar transparensen som förbättrad. Det har 

främst att göra med att behandlingshistoriken i programvarorna har utvecklats till det 

bättre. Transparensen förbättras tydligt enligt definitionen som Yuan & Wang (2009) 

presenterar, vilken innebär i vilken utsträckning informationen går att spåra. 
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5 Blir redovisningskvaliteten bättre? 
 

De redovisningskonsulter och revisorer vi intervjuat i denna studie har uppfattningen 

att redovisningskvaliteten blir bättre tack vare automatisering och digitalisering. 

Framförallt blir redovisningen effektivare, information finns tillgänglig med en högre 

grad av punktlighet och möjligheterna ökar att göra rapportering mer begriplig för 

mottagaren. Inom några områden uppfattar respondenterna ingen förändring, 

exempelvis trovärdighet som redan innan anses ha hög kvalitet. Inom ett par 

områden råder delade meningar. Ingen stor försämring uppges ha skett inom något 

av kvalitetskriterierna. 

 

Syftet med studien är att analysera hur redovisningskonsulter och revisorer uppfattar att 

automatiseringen påverkar redovisningens kvalitet och vilka orsakerna till denna 

förändring är. För att besvara frågan har vi bett tio redovisningskonsulter/revisorer 

besvara frågor om påverkan på redovisningskvalitet.  

 

I intervjuerna har respondenterna fått redogöra för sina erfarenheter av automatisering 

och digitalisering och sina uppfattningar om hur automatiseringen påverkat olika 

bedömningskriterier för redovisningskvalitet. Denna kvalitativa studie möjliggör inte att 

generella slutsatser kan dras. Däremot anser vi att underlagen som samlats in som 

empiri tillsammans med det kvalitativa arbetssättet ger oss indikationer på hur de som 

arbetar yrkesmässigt med upprättande av redovisning och bedömning av redovisning ser 

på kvalitetsförändringen och dess orsaker. 

 

5.1 Blev redovisningskvaliteten bättre? 
 

Den fråga vi vill undersöka är: Hur uppfattar redovisningskonsulter och revisorer att 

kvaliteten förändras när redovisningen automatiseras? I den insamlade empirin har vi 

samlat in underlag som besvarar denna fråga. 

 

När vi sammanfattar vad som kommit fram i intervjuerna så framträder en tydlig bild av 

att våra respondenter är positivt inställda både till den automatisering och digitalisering 

som hittills skett av redovisningsarbetet och till en fortsatt automatisering.  
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De uppfattar att automatiseringen givit en ökning av kvaliteten på informationen till 

klienterna, såsom Wilson & Sangster skrev redan 1992. Det är få uttalanden i 

intervjuerna som är negativa till den automatisering som införts fram till idag. Några 

negativa påståenden kan kopplas till de fall då automatiseringen leder till en övertro på 

den egna förmågan och tillräcklig kunskap saknas hos utövaren (se avsnitt 4.3.2 & 

4.3.5). Dock anser respondenterna att framstegen inom automatiseringen leder till att det 

både finns tid och ökade möjligheter att presentera information på ett sätt som gör det 

mer begripligt och relevant, vilket ökar förståelsen och intresset hos företagarna (se 

avsnitt 4.3.6, 4.3.7 & 4.3.13). Både möjligheten och sannolikheten att fler slutanvändare 

kommer att sköta sin redovisning själva, som Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) skriver 

om, borde därigenom öka.  

 

De flesta beskriver det som att de stora förändringarna skett inom indata-området. De 

större företagen där effektivitetsvinsterna varit störst med stora flöden av inkommande 

handlingar och stora flöden av information, har hittills sett en högre grad av förändring. 

Men idag har våra respondenter uppfattningen att även mindre företag kan dra nytta av 

de automatiserade tjänsterna inom detta område. 

 

Ett av de hinder som lyfts fram som försvårar automatiseringen av redovisningen är 

arkiveringsreglerna. Flera respondenter anser att de svenska arkiveringsreglerna för 

bokföringsmaterial inte är fullt ut anpassade till en digitaliserad redovisning och att 

bland annat Finland har skaffat sig ett försprång inom detta område (se avsnitt 4.2.2). I 

Finland utnyttjade 38,5 procent av företagen möjligheten att lagra underlag enbart i 

maskinläsbar form enligt Ollikainens undersökning 2011.  

 

De områden där respondenterna framför att automatiseringen inte kan komma så långt 

är de områden där det behövs högre kompetens för att göra bedömningar och mer 

kvalificerat arbete. Bokslutsarbetet är ett sådant område där respondenterna inte ser att 

en helautomatisering är möjlig eller ens önskvärd. De får hjälp i dagens system med 

vissa bedömningar, men det krävs fortfarande ett stort inslag av professionella 

bedömningar för att upprätta ett korrekt bokslut, uppfattar respondenterna (se avsnitt 

4.3.9).  
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Detta resonnemang är i linje med Schmutte & Duncans (2009) uppfattning om att 

professionella bedömningar alltid har varit en viktig del av redovisning och revision. 

Även Taylor och Schlueter (2009) menar att det just inom bokslutsarbete blir tydligt att 

den erfarna ekonomens kunskap och erfarenheter behövs i bedömningarna. 

 

5.1.1 Förbättringar inom kvalitetskriterier 

 

Bland de kriterier där det råder störst enighet om att redovisningskvaliteten förbättrats 

finns effektivitet och punktlighet (se avsnitt 4.3.13 & 4.3.4). Vi kan spåra i 

respondenternas svar att det främst är tidsaspekten i hanteringen som utgör grund för 

den förbättringen. I ett automatiserat flöde av redovisningsinformation, från indata till 

rapportering, uppfattar respondenterna både effektivitet och punktlighet som klart 

förbättrade. Den tid som på detta sätt frigjorts medför att de uppfattar att branschen som 

helhet kan agera mer som konsulter och rådgivare och mindre som 

bokföringsassistenter. 

 

Andra kriterier där vi också har en mycket hög överensstämmelse, om en positiv 

utveckling, mellan våra respondenters olika uppfattningar är jämförbarhet, ökad 

användbarhet och fullständighet (se avsnitt 4.3.3, 4.3.7 & 4.3.14). Förbättring inom 

dessa områden beror främst på god tillgång till information. En automatiserad och 

digitaliserad redovisning ger tillgång till mer information och mer fullständig 

information som både gör den mer jämförbar med andra företag och utgör ett bättre 

beslutsunderlag för företagsledare och andra intressenter.  

 

Inom kriterierna begriplighet och relevans, menar respondenterna, har de tekniska 

möjligheterna att presentera information lett till en förbättring (se avsnitt 4.3.6 & 4.3.8). 

 

Även vad gäller transparens, kontrollerbarhet och teknisk överensstämmelse är våra 

respondenter i hög grad överens om att den har förbättrats (se avsnitt 4.3.5, 4.3.11 & 

4.3.15). Den ökade tillgången till information och de ökade möjligheterna att spåra 

informationens flöde i ett automatiserat system är det som främst skapar förbättringen 

inom dessa kriterier. 
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5.1.2 Oförändrade kvalitetskriterier 

 

För kvalitetskriterierna trovärdighet, objektivitet och omvandlingens äkthet framför våra 

respondenter inte någon tydlig bild av vare sig förbättring eller försämring (se avsnitt 

4.3.2, 4.3.9 & 4.3.10). Vår slutsats är att respondenterna anser att redovisningen redan 

håller en hög kvalitet inom dessa kriterier och att automatiseringen enbart kan bidra till 

att bibehålla denna nivå.  

 

5.1.3 Försämringar inom kvalitetskriterier 

 

Vi kan inte spåra att någon stor försämring skett inom något av kvalitetskriterierna 

enligt våra respondenters uppfattningar. 

 

5.1.4 Delade meningar inom kvalitetskriterier 

 

De kvalitetskriterier som uppvisar flest delade uppfattningar är noggrannhet och 

säkerhet (se avsnitt 4.3.1 & 4.3.12). För noggrannheten uppfattar flera respondenter en 

risk för att redovisningen ska bli sämre om den blir helautomatiserad och ingen längre 

gör någon rimlighetsbedömning av informationen. De flesta rekommenderar att man 

hittar en lösning med halvautomatiserade processer. Det monotona arbetet med 

inmatning och avstämning kan automatiseras. Samtidigt bör man behålla en mänsklig 

kontrollfunktion för att bibehålla en rimlighetsbedömning i något led. Vad gäller 

säkerhet betonar man att det blir viktigare med en hög IT-säkerhet för att säkerställa 

informationens integritet.  

 

5.1.5 Sammanfattande slutsats om redovisningskvalitet 

 

Våra respondenters samlade uppfattningar om de olika kvalitetskriterierna kan 

åskådliggöras som i figur 5-1. Undersökningen indikerar att redovisningskvaliteten 

förbättrats för tio kriterier. Effektivitet och punktlighet förbättras genom att ett 

automatiserat flöde av redovisningsinformation gör att grunddata finns tillgänglig 

tidigare och rapporter ur redovisningen blir också tillgängliga tidigare för företag och 

andra intressenter (snabbhet i informationstillgång).  
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Undersökningen indikerar också att redovisningskvaliteten ökar vad gäller, 

jämförbarhet, fullständighet och ökad användbarhet i och med att det finns möjlighet att 

få fram större informationsmängder (mängden tillgänglig information). Respondenterna 

anser att automatiseringen har lett till bättre möjligheter att skapa målgruppsanpassade 

rapporter (möjlighet att presentera informationen) vilket ökar relevans och begriplighet. 

Inom transparens, kontrollerbarhet och teknisk överensstämmelse uppfattas också en 

förbättring genom att informationen blir mer spårbar (spårbarhet i informationen). Inom 

tre av kriterierna, omvandlingens äkthet, objektivitet och trovärdighet, uppfattas ingen 

förändring, då kvaliteten redan anses vara hög (redan hög kvalitet). 

 

Inom två områden framförs delade uppfattningar. Respondenterna uppfattar att det har 

nivån på hög IT-säkerhet är hög samtidigt som det finns farhågor för att informationens 

integritet kan bli komprometterad (IT-säkerhet / Integritet). Det uppfattas också som att 

det finns vissa risker för att noggrannheten i redovisningsinformationen blir lägre när 

ingen längre gör en manuell bedömning samtidigt som den automatiska hanteringen 

uppfattas hålla en hög noggrannhetsnivå (Automatisk hantering / Manuell bedömning). 

 

 

 

 



 

 

 

56 

 

 

Figur 5-1 - Kvalitetskriterier 

Sammanfattningsvis ger denna undersökning indikationer på att automatiseringen totalt 

sett förbättrar redovisningskvaliteten. 

 

5.2 Fortsatt utveckling och framtida forskning 
 

Det finns en stor samstämmighet i respondenternas uppfattning om att arbetets innehåll 

inom redovisningsområdet kommer att förändras ytterligare. De som är verksamma i 

branschen måste utveckla sin kompetens för att kunna leverera mer rådgivning (se 

avsnitt 4.2.3). Våra respondenters uppfattningar bekräftar därmed i allt väsentligt de 

uppfattningar som fördes fram av Frey & Osborne (2013) och Stiftelsen för Strategisk 

Forskning (2014), som handlade om att redovisningsassistenter och 

bokföringsassistenter är en yrkesgrupp som är på väg att försvinna.  

 

Digitalisering och automatisering är ett mycket aktuellt ämne inom redovisningen och 

det finns många olika vägar till fortsatta studier.  
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Vi har gjort en kvalitativ studie där vi sökt fördjupa kunskapen inom området. Ett 

förslag till fortsatt forskning är att undersöka om våra resultat är generaliserbara genom 

en mer kvantitativ studie. Analysen som görs i denna studie, speciellt i avsnitt 4.3, kan 

ge inspiration till relevant kvantitativ forskning, genom de resultat som framkommit 

utifrån de olika kvalitetsaspekter som behandlats. 

 

I vår studie har vi fokuserat på dem som yrkesmässigt upprättar och granskar 

redovisning för att få svar om redovisningens kvalitet. En möjlig väg till fortsatta 

studier är att göra motsvarande arbete hos dem som ska läsa och använda information ur 

redovisningen, det vill säga företagen och företagens intressenter för att få ett annat 

perspektiv på denna fråga. 
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I 
 

Bilaga A - Intervjuguide 
Säkerställ att respondenten accepterar inspelning 

 

Bakgrund  (exempelfrågor för att hämta bakgrundsfakta om respondenten)  

 

Kan du berätta om företaget? 

Hur många kunder har företaget? (som ni sköter redovisningen för) 

Har ni någon särskild inriktning vad gäller storlek på företag eller 

branscher? 

Kan du berätta om din roll på företaget? 

Hur länge har du arbetat som redovisningskonsult/revisor? 

Hur många kunder hjälper du själv? 

Vad har du haft för olika roller? 

 

Automatisering av redovisning  

(Samla in information och uppfattningar om automatiseringens utveckling i stort) 

Vilka erfarenheter har du av automatiserade processer i redovisningen?  

Det kan till exempel gälla processer inom: 

 Indata (skanning, tolkning av inskannat material, e-fakturor, annat… 

 Grund/huvudbokföring (automatiska konteringar, annat… 

 Bokslutsarbete (Automatisering av bedömningar, periodiseringar, annat… 

 Rapportering (interna rapporter inom företaget, bokslut till bolagsverket, 

deklarationer, annat… 

Hur förändras andelen företag som automatiserar processer i sin redovisning? 

(om förändring) Vad beror denna förändring på enligt din uppfattning? 

 

Inom vilka områden har de största förändringarna skett? 

 Indata  

 Grund/huvudbokföring  

 Bokslutsarbete  

 Rapportering  



 

 

 

II 

 

Redovisningskvaliteten  (Automatiseringens påverkan på redovisningskvalitet) 

 

Vad är redovisningskvalitet för dig? 

 

Vad är din uppfattning om hur automatiserade lösningar påverkar 

redovisningskvaliteten?  

 

Här följer en lista på ett antal kvalitetskriterier som valt ur förekommande vetenskaplig 

litteratur. Hur har redovisningskvaliteten påverkats utifrån dessa olika kriterier? 

(Vid behov används förklaringarna och följdfrågorna i nedanstående sammanställning) 

Noggrannhet  (hur väl redovisningen återger verkligheten) 

Har noggrannheten i redovisningen förändrats? 

 

Trovärdighet  (hur en användare värderar innehållet) 

Har tillförlitligheten förändrats i redovisningen?  

 

Punktlighet  (i vilken omfattning redovisningsinformation finns tillgänglig i rätt 

tid) 

Kommer redovisningen till er i god tid/sent? Har det förändrats? 

 

Fullständighet  (hur komplett redovisningsinformationen är) 

Har andelen ofullständig redovisning som kommer till er påverkats?  

(Dvs händer det att det saknas information pga att man trott att det skulle genererats 

automatiskt eller att det blivit ngt fel i rapporteringsprocessen…) 

 

Relevans  (redovisningsinformation ska finnas till hands från det förflutna, 

nuet och framtiden och ska kunna användas för att göra 

utvärderingar och prognoser) 

Hur har tillgången på (relevant) information förändrats?  

Har tillgången till relevant information om äldre redovisning? 

Har tillgången till relevant information om aktuell redovisning förändrats? 

Har tillgången till prognosinformation förändrats? 

Har tillgången till utvärderingsinformation förändrats? 



 

 

 

III 

 

 

Kontrollerbarhet  (hur väl går det att verifiera redovisningsinformationen) 

Hur ofta kontrollerar man att angiven redovisningsinformation stämmer (på 

detaljnivå)? Har den frekvensen förändrats?  

Hur ofta hittar man att något inte stämmer? 

Har den frekvensen förändrats? 

 

Jämförbarhet  (hur jämförbar är informationen inom företaget över tid 

eller mellan olika företag) 

Har möjligheten att jämföra redovisning över tid inom företagen förändrats? 

Har möjligheten att jämföra företag med varandra förändrats? 

 

Begriplighet  (presenteras och struktureras informationen så att det är 

tydligt för användare hur de ska förstå och använda 

informationen) 

Har strukturen i redovisningen förändrats? 

Har tydligheten i redovisningen förändrats? 

Händer det ofta att det finns omständigheter i redovisningen som gör den 

svårbegriplig? T ex på grund av fel, inkomplett bakgrundsinformation etc 

Har den frekvensen förändrats? 

  

Objektivitet  (informationen ska inte ta någon sida och därmed vara 

opartisk och fördomsfri.) 

Har kontrollerbarheten förändrats? 

Har neutraliteten påverkats? 

Har fullständigheten påverkats 

Har andelen subjektiva bedömningar i redovisningen påverkats? 

 

Omvandlingens 

äkthet 

(att rapporteringen ska vara komplett, korrekt och objektivt 

reflektera orginaldata) 

Har andelen inkorrekt redovisning som kommer till er påverkats? (Dvs händer det att 

det saknas information pga att man trott att det skulle genererats automatiskt eller att 

det blivit ngt fel i rapporteringsprocessen…) 



 

 

 

IV 

 

Teknisk 

överensstämmelse  

(hur filer kopplas ihop och hur data taggas) 

Har den tekniska överensstämmelsen förändrats? 

 

Säkerhet (hur väl redovisningssystemen uppfyller krav på säkerhet 

och integritet) 

Har säkerheten (dataskyddet) förändrats? (Brandväggar, virus, molntjänster osv) 

Om ja, på vilket sätt påverkar det er/era kunder?  

 

Effektivitet  (Hur snabbt man kan söka fram och analysera stora 

mängder data) 

Hur har effektiviteten förändrats? 

Hur snabbheten att få fram rapporter förändrats? 

 

Ökad användbarhet  (fler användare ska utnyttja informationen och 

analysmöjligheterna) 

 

Har antalet standardrapporter förändrats? 

(Om ökat, innebär det att företagen får redovisningsrapporter som till mindre grad 

reflekterar deras önskemål/behov?) 

Om minskat, innebär det att kvaliteten på rapporterna har förändrats och i sånna fall 

på vilket sätt? 

Har möjligheten att söka och analysera data förändrats?  

Har tillgängligheten till redovisning förändrats?  

Vilka har tillgång och nytta av företagets redovisning? 

 

Transparens (Hur väl informationen går att spåra) 

Har transparensen förändrats? 

 

 

Om vi sammanfattar: Inom vilken av dessa kvalitetskriterier har den största 

förbättringen skett? 

 

Inom vilka av dessa kvalitetskriterier har den största försämringen skett? 

 



 

 

 

V 

 

Övriga frågor (för att fånga upp andra aspekter som vi inte täckt in ovan)  

 

Vilka är de största fördelarna med automatiserade processer i redovisningen? 

 

 Vilka är de största nackdelarna?  

 

Hur har arbetssätten på företagen förändrats? 

 

Hur har arbetssätten på redovisningsbyrån förändrats? 

 

Har ökad automatisering medfört några förändringar av kostnader för kundernas 

redovisning? 

 

Ser du någon skillnad mellan automatiseringens påverkan på kvalitet beroende på: 

 

- Bransch? 

- Storlek på företag? 

 

Hur ser du på den framtida utvecklingen inom automatiserad redovisning? 

 

Hur ser du på automatiseringstakten inom redovisningsområdet? 

 

Har du hört talas om XBRL? 

 

  



 

 

 

VI 

 

Bilaga B - Kvalitetskriterier 

 

Kvalitetskriterier (utdelad lista till respondenten) 

Noggrannhet  

 

Trovärdighet  

 

Punktlighet  

 

Fullständighet  

 

Relevans  

 

Kontrollerbarhet  

 

Jämförbarhet  

 

Begriplighet  

  

Objektivitet  

 

Omvandlingens äkthet  

 

Teknisk överensstämmelse  

 

Säkerhet 

 

Effektivitet  

 

Ökad användbarhet  

 

Transparens 



 

 

 

VII 

 

Bilaga C – Sammanställning av uppfattningar om 
kvalitetskriterier 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

Noggrannhet  Förbättrad     X X     X X X X 

  Oförändrad                     

  Försämrad X X X X X X   X X   

Trovärdighet  Förbättrad   X X   X     X X X 

  Oförändrad X         X         

  Försämrad       X     X     X 

Fullständighet  Förbättrad X X         X X   X 

  Oförändrad     X X X       X   

  Försämrad           X         

Punktlighet  Förbättrad     X X X X X X X X 

  Oförändrad X X                 

  Försämrad                     

Kontrollerbarhet  Förbättrad X     X X X X X X X 

  Oförändrad   X X               

  Försämrad         X           

Relevans  Förbättrad X X X X X X X X X X 

  Oförändrad     X               

  Försämrad                     

Jämförbarhet  Förbättrad X X X X X X X X   X 

  Oförändrad                 X   

  Försämrad                     

Begriplighet  Förbättrad X   X X     X X X X 

  Oförändrad   X                 

  Försämrad X         X         

Objektivitet  Förbättrad     X X     X   X   

  Oförändrad X X       X         

  Försämrad         X     X   X 

Omvandlingens äkthet  Förbättrad   X X   X X X   X X 

  Oförändrad X     X             

  Försämrad         X     X X   

Teknisk 

överensstämmelse  Förbättrad X X X X X   X X X X 

  Oförändrad                     

  Försämrad           X         

Säkerhet Förbättrad   X X X X X X       

  Oförändrad                 X X 

  Försämrad X             X     

Effektivitet  Förbättrad X X X X X X X X X X 

  Oförändrad                     

  Försämrad                     

Ökad användbarhet  Förbättrad X X X X X X X X X X 

  Oförändrad                     

  Försämrad                     

Transparens Förbättrad X X   X   X X X X X 

  Oförändrad     X   X           

  Försämrad                     

 


