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Sammanfattning 

Digitaliseringen är i ständig utveckling, vilket innebär att nya redovisningssystem utvecklas 

och uppdateras hela tiden. Forskning som fokuserar på hur samverkan mellan användare och 

digitala system påverkar produktionen av kvalitativt beslutsunderlag tillhör därför kategorin 

för ett högst outforskat område. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka kvaliteten 

på redovisningsinformationen som produceras i digitala system och används som beslutsun-

derlag, samt bidra till det teoretiska perspektiv som applicerats. Uppsatsen fyller ett kunskaps-

gap då tidigare undersökningar rörande teknologiska förändringar och deras effekter ofta har 

antagit antingen ett humancentriskt eller teknocentriskt perspektiv. En kvalitativ intervjustu-

die genomfördes med respondenter som arbetar med framtagande och användning av redovis-

ningsinformation som beslutsunderlag. I uppsatsen appliceras den sociomateriella förståelsen 

av handlingsförmåga som relationell på begreppet expert, såsom det används i teorin om tek-

nologisk dominans (TTD). Enligt TTD är användarens expertis en förutsättning för att be-

slutsunderlag av hög kvalitet ska kunna produceras i ett redovisningssystem. Enligt socioma-

teriell teori är det en relationell förmåga som kan förändras när teknologin utvecklas. Kvali-

tetsbegreppet delas upp i sex dimensioner: pålitlighet, verifierbarhet, fullständighet, relevans, 

tillgänglighet och begriplighet. De sex dimensionerna används för att nå en mångsidig förstå-

else av respondenternas upplevelse av kvalitet. Vi visar att respondenterna i enlighet med 

TTD upplever att det är deras expertis är avgörande för deras förmåga att producera besluts-

underlag av hög kvalitet i redovisningssystem. Det framgår också att respondenterna i vissa 

situationer inte förhåller sig till systemet som experter. Deras novisartade förhållningssätt för-

klaras genom att beskriva expertis som en relationell förmåga som kan uppstå och försvinna i 

samverkan med systemet. Bristen på expertis innebär i slutändan en kvalitetsrisk, då risken 

för att respondenterna producerar beslutsunderlag av sämre kvalitet ökar. Vi anser att förståel-

sen av expertis som en relationell förmåga är särskilt relevant i en ständigt teknologisk förän-

derlig miljö. Resultatet av studien visar även att kvaliteten i beslutsunderlaget upplevs som 

sämre vid automatiserade input, medan den upplevs som kvalitativ vid output. Resultatet för-

klaras av att användarna förlitar sig på systemets verifieringar vid input där automatiseringen 

lett till minskad relationell expertis. Kvaliteten upplevs som god i output då deras expertis att 

göra självständiga kontroller är begränsad då de förlitar sig på systemet. Det leder till att den 

teknologiska dominans som råder vid dataregistrering sprids till produktionen av färdigt be-

slutsunderlag. Spridning utgör därför ett stort problem och leder till att avvikelser är svåra att 

spåra. Vi föreslår spårbarhet som en underdimension till verifiering som blir allt viktigare när 

digitala system utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Digitalization is in constant development, which means that new accounting systems are con-

stantly being developed and updated. Research that focuses on how the interaction between 

users and digital systems affects the production of qualitative decision aid is a previously un-

explored area. The purpose of this study is to examine the quality of the accounting information 

that is produced in digital systems and used as basis for decision-making. The aim is also to 

contribute to the theoretical perspective applied. The essay aims to fill a gap of knowledge, 

since previous studies concerning the effects of technological changes have adopted either a 

human-centered or techno-centric perspective. A qualitative interview study was conducted 

with respondents who work with the preparation and use of accounting information as a basis 

for decision-making. In the study the sociomaterial understanding of expertise is applied to 

complement the theory of technological dominance (TTD). According to TTD the user’s ex-

pertise is a prerequisite for high-quality decision-making in an intelligent accounting decision 

aid. According to sociomaterial theory it is a relational agency that is prone to change when 

technology develops. The concept of quality is divided into six dimensions: reliability, verifia-

bility, completeness, relevance, understandability and accessibility. The six dimensions are 

used to achieve a diverse understanding of the respondents’ experience of quality. The study 

shows in accordance with TTD that the respondents believe their expertise is crucial for their 

ability to make high-quality decisions in accounting systems. It also appears that the respond-

ents in some situations do not relate to the system as experts. Their novice-like approach is 

explained by describing expertise as a relational agency that can arise as well as disappear in 

the interaction with the system. The lack of expertise ultimately implies a quality risk, as the 

risk of the respondents producing decision aids of poorer quality increases. We believe that the 

understanding of expertise as a relational agency is of particular relevance in an ever-changing 

technological environment. The result of the study also shows that the quality of the decision 

aid is perceived as poor in the automated input process, while it is perceived as qualitative in 

the output process. The result is explained by the fact that users tend to rely on the verifications 

in the system in the input process, where automatization has led to reduced relational expertise. 

The quality is perceived as good in the output process, as respondents’ expertise in making 

independent verifications is limited and they have to rely on the system for the verification 

function. As a result, the technological dominance prevailing in the input process is automati-

cally spread to the production of the finished decision aid in the output process. Automatic 

distribution is therefore a major issue which leads to deviations being difficult to trace. We 

propose traceability as a sub-dimension to verification, which is becoming increasingly im-

portant as digital systems are developed.   
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1. Inledning 

”Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen”, uppger det stat-

liga Digitaliseringsrådet (2018). Tillväxtverket (2018) menar att digitalisering är en avgörande 

faktor för företagens tillväxt och de företag som inte följer med i den digitala utvecklingen 

”riskerar att slås ut” (Tillväxtverket, 2018, s.3). Digitalisering för företag innebär nya digitala 

affärsmodeller och möjligheter att effektivisera verksamheten med nya digitala verktyg (Till-

växtverket, 2018).  

 

Ett sådant verktyg är redovisningen. Redovisning inom företag, som länge varit en långsam och 

arbetskrävande process, har i stor utsträckning förändrats i samband med digitaliseringen (War-

ren, Moffitt & Byrnes, 2015). Eftersom digitaliseringen är i ständig utveckling, innebär det att 

nya redovisningssystem utvecklas och uppdateras hela tiden, vilket ställer högre krav på använ-

daren (Kairos Futures, 2016). Wiklund (2018a) menar att med automatiseringen kan de som 

arbetar med redovisning som beslutsunderlag lägga mer tid på analyserande arbete. Det kan 

även bidra till att skapa bättre beslutsunderlag till dessa analyser (Wiklund, 2018a). 

 

Redovisningsarbetet var förut ett arbete som gjordes manuellt på papper men har nu förändrats 

till att vara ett arbete som sker i digitala affärssystem (Warren, Moffitt & Byrnes, 2015). Ut-

vecklingen av redovisningen har bland annat bidragit till att tidsåtgången för att bokföra och 

färdigställa företags finansiella rapporter har minskat. De digitala affärssystemens utveckling 

har möjliggjort att rapporter kan skapas individuellt för varje företag, utifrån deras specifika 

behov. Genom ny teknik och således enklare sätt att skapa kvalitativt beslutsunderlag kan fö-

retaget enklare ta snabba beslut. Digitaliseringens utveckling har bidragit till ett effektivare ar-

bete och att informationen utifrån redovisningens har blivit mer exakt (Ghasemi, et al., 2011). 

I en artikel av Wiklund (2018b) framkommer det att redovisningsindustrin redan har hunnit 

långt i digitaliseringen och automatiseringen av framförallt enkla, repetitiva arbetsuppgifter, 

men även vid utvecklingen av tekniska stöd för att tolka och skapa beslutsunderlag. Automati-

sering har alltså i mycket hög grad hunnit påverka redovisningssektorn (Wiklund, 2018b).  

 

Ett redovisningssystem är utformat för att kunna förse beslutsfattare med kvalitativ information 

som beslutsunderlag för beslutsfattande, uppföljning och kontroll (Daft, Murphy & Willmott, 

2017). Syftet med ett redovisningssystem är att samla och strukturera data på samma ställe för 
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att enkelt tillgängliggöra information för beslutsfattare (Hogia, 2017). Idag är de digitala redo-

visningssystemen i hög grad automatiserade och molnbaserade. Automatisering av redovis-

ningssystem innebär att många funktioner inte längre utförs manuellt av individer, utan sköts 

automatiskt. Ett molnbaserat redovisningssystem innebär att data lagras online, vilket gör att 

redovisningsinformation blir mer tillgänglig för beslutsfattare (Kairos Futures, 2016). 

 

Det är dock sällan systemen i sig som producerar resultat eller färdiga beslutsunderlag. Besluts-

fattare måste använda systemet för att hämta och tolka information för att kunna ta beslut utifrån 

det (Daft, Murphy & Willmott, 2017). Ny teknik implementeras inte i ett vakuum utan sker i 

ett socialt sammanhang, vilket innebär att när teknologin utvecklas i takt med digitaliseringen 

påverkar detta även hur de tekniska systemen och människor i ett företag samspelar med 

varandra (Orlikowski, 2007). Orlikowskis forskning (2007) tyder på att effekterna av digitali-

seringen och den ständiga teknologiska utvecklingen av redovisningssystem blir missvisande 

och begränsade om den inte tar hänsyn till att systemet inte verkar självständigt, utan i relation 

med en användare. Zuboff (1988) menar i likhet med Orlikowski (2007) att datorbaserad tek-

nologi inte kan vara neutral utan kommer att förändra hur människor använder sig av besluts-

underlag för att fatta beslut i sitt arbete.  

 

Beslutsfattande i organisationer består huvudsakligen av att identifiera ett beslutsproblem och 

att lösa beslutsproblemet (Daft, Murphy, Willmott, 2017) och sker utifrån ett beslutsunderlag 

som tas fram i samverkan med ett digitalt system. Beslutsunderlaget utgörs av redovisningsin-

formation, vilken skapas, hämtas och bearbetas i företagets redovisningssystem (Anthony et al., 

2014). Beslutsfattande vid skapandet av beslutsunderlag sker antingen i input, lagringsproces-

sen, bearbetningsprocessen eller i output (Romney & Steinbart, 2018).  Dessa tre delar i pro-

duktionen av beslutsunderlag representerar således olika typer av beslut. Vid datainput tas be-

slut angående dataregistrering och kontroller Xue (2012) . I nästa process lagras och bearbetas 

data till information och outputprocessen innefattar när information utgör ett färdigt beslutsun-

derlag för ekonomiska befattningshavare (Romney & Steinbart, 2018). 

 

Tidigare forskning (Zuboff, 1988) lyfter fram två potentiella utfall när informationssystem 

(såsom redovisningssystem) uppdateras i företag. Det ena av dessa utfall innebär att oönskade 

och repetitiva beslut automatiseras och fattas helt av systemet, och lämnar de mer avancerade 

besluten att fattas av individuella beslutsfattare. Detta innebär att besluten som individen behö-

ver ta är mer avancerade till sin natur och kräver tillgång till mer kvalitativ information (Zuboff, 
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1988). Kvalitativ information anses vara information som är verifierbar, pålitlig, relevant, full-

ständig, begriplig och tillgänglig i rätt tid och på rätt plats (Romney & Steinbart, 2018). Det 

finns enligt Romney & Steinbart (2018) en konsensus inom organisationsstudier att en ökad 

mängd information av bättre kvalitet leder till bättre beslutsfattande.  

 

It is a different kind of decision making now. The computer is already making 

the smaller process decisions that I used to make. So that means I have to make 

the larger decisions and I have to have the information to make those decisions. 

(Zuboff, 1988, s. 302) 

 

Det andra av dessa potentiella utfall enligt Zuboff (1988) är att informationssystemet kommer 

att ersätta mänsklig kompetens genom att fullständigt automatisera beslutsfattandeprocessen, 

och således nedvärdera individens status som beslutsfattare. Forskning utförd av Arnold et al. 

(2004) har visat att i de fall då användaren inte besitter samma expertis som det intelligenta 

beslutsstödet är det mer sannolikt att de förlitar sig fullständigt på beslutsstödet. Det leder i 

många fall till sämre beslutsfattande än om användaren inte använde något stödsystem överhu-

vudtaget. Digitaliseringens förändringar för med sig nya förväntningar och krav på expertis på 

de som använder digitala system. Behovet av nya egenskaper, såsom analytisk förmåga och 

djupare IT-kunskap kring system och processer, är expertis som hela tiden måste utvecklas med 

digitaliseringen och vars väsentlighet ständigt ökar (Wiklund, 2018b). 

 

The fear is that people will become an extension of a machine, and in this way 

of someone else´s logic process. […] The operator [of the system] has to under-

stand the logic patterns. We need to equip machines to help us, not to replace 

us. Individuals literally become an extension of the tool. 

(Zuboff, 1988, s. 286)  

 

Framställning av beslutsunderlag sker idag i redovisningssystem med beslutsstödjande funkt-

ioner. Digitaliseringen av redovisningssystem har lett till nya förväntningar och krav på de an-

vändare som dagligen arbetar i systemen för att ta fram beslutsunderlag. De som arbetar med 

framtagande av redovisningsinformation för att skapa kvalitativa beslutsunderlag måste fatta 

beslut i samverkan med systemet, och det framgår av tidigare forskning (Arnold et al., 2004; 

Rochlin, 1997; Zuboff, 1988) att användarens erfarenhet kan påverka förmågan att fatta beslut 

i system. Orlikowski (2007) har visat att en handlingsförmåga, till exempel förmågan att fatta 
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beslut, uppstår i samverkan mellan system och användare. Det finns därmed en risk för att 

framtagandet av beslutsunderlag i redovisningssystem påverkar det slutliga beslutsunderlagets 

kvalitet. Digitaliseringen ställer även andra krav på de som fattar beslut med den framtagna 

redovisningsinformationen som beslutsunderlag, då beslutsfattare i slutändan måste kunna be-

döma den framtagna redovisningsinformationens kvalitet.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka kvaliteten på den redovisningsinformation som produ-

ceras i digitala system och används som beslutsunderlag.  
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2. Referensram 

2.1 Sociomaterialitet 

Sociomateriell teori är utformad som en kritik mot ett rådande synsätt inom bland annat orga-

nisationsstudier. Orlikowski (2007, 2010) menar att det finns en tendens bland forskare att utgå 

ifrån antingen ett teknocentriskt perspektiv eller ett humancentriskt perspektiv i studier av tek-

nologi inom organisationer. I det teknocentriska perspektivet hanteras teknologin som ett för-

utsägbart och stabilt verktyg vars egenskaper förändrar aktörens handlingsförmåga. När en in-

formationssökning i Google beskrivs som att forskaren använder verktyget (sökmotorn) för att 

söka efter information förblir sökmotorn i sig inte beskriven. Den tilldelas en passiv roll, i likhet 

med ett verktyg (Barad, 2003, Orlikowski, 2007). Det gäller även till exempel ett påstående 

som att ett analysverktyg används för “att göra organisationerna effektivare” (Kairos Futures, 

2016 s. 4). Det önskade utfallet beskrivs, men frågan om hur verktyget fungerar förblir dolt, 

eller “black-boxed” (Orlikowski, 2007 s. 1437). 

 

I det humancentriska perspektivet är istället människans förmåga att förstå och hantera verkty-

get grunden för analysen. En humancentrisk analys kan således beskriva teknologins sociala 

innebörd, samt hur dess symboliska innehåll kan skifta över tid. Betoningen ligger på den me-

ning som individen tillskriver teknologin hellre än någon faktisk egenskap. Följden av att det 

sociala betonas blir att materialiteten hamnar i skymundan (Barad, 2003, Orlikowski, 2007). 

 

Den sociomateriella teorins kritik mot uppdelningen mellan det teknologiska och humana åter-

finns i flera posthumanistiska teoribildningar, såsom Actor Network Theory (Orlikowski, 

2007). Actor Network Theory, förkortat ANT, utvecklades av bland annat Bruno Latour under 

80- och 90-talet (1987, 2005). I ANT är handlingsförmåga (agency, egen översättning, Or-

likowski, 2007) inte en i aktören inneboende förmåga utan en relationell egenskap som uppstår 

i samspelet med andra aktörer – både mänskliga och icke-mänskliga.  

 

Angreppssättet utgör en ansats för att kringgå den otillräcklighet som uppstår i analysen vid en 

utgångspunkt i antingen verktyget eller människans inneboende handlingsförmåga. Den relat-

ionella handlingsförmågan kan till exempel ge insikt i varför en människa med en hammare 

tenderar att passa på att lösa andra problem (som egentligen krävt en skruvmejsel) med en och 

samma hammare. Om hammaren bara var en förlängning av vår inneboende förmåga att slå i 
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spik hade en sådan “lösningspreferens” aldrig uppstått. Det enkla exemplet visar också hur de 

posthumanistiska teorierna omedelbart placerar handlingen i en materiell och social omgivning, 

där till exempel liknande problem och preferenser i individen blir en nödvändig aspekt av ana-

lysen. Det följer också att en handlingsförmåga som uppstår i samspel mellan olika aktörer inte 

är stabil utan skiftar när nätverket av aktörer förändras eller byts ut (Orlikowski, 2007) – till 

exempel om någon tar fram en skruvmejsel. Det innebär för uppsatsens ämne att den handlings-

förmåga som uppstår mellan användaren och redovisningssystemet förändras då redovisnings-

systemet uppdateras eller byts ut. Digitaliseringen av redovisning har inneburit att många arbe-

tar i system där förändringen sker i snabbare takt än förut (Kairos Futures, 2016) och det är 

därför sociomateriell teori passar bättre för uppsatsens syfte än till exempel ANT. 

 

I ett stiliserat exempel med enkla verktyg är sociomateriell teori snarlik andra posthumanistiska 

teorier i tillämpningen. En central och särskild utgångspunkt i sociomateriell teori är att det 

materiella och sociala är konstitutivt sammanflätat (Orlikowski, 2007: constitutively entangled, 

egen översättning). Orlikowski (2007) menar att “there is no social that is not also material, and 

no material that is not also social” (s. 1437). Det gör teoribildningen lämpad att beskriva inter-

aktionen med sådana tekniska verktyg som i takt med digitaliseringen av samhället kommit att 

påverka vår sociala kontext på ett mer framträdande vis. Det gäller till exempel interaktionen 

med sökmotorer (Orlikowski, 2007), virtuella arbetsmiljöer (Orlikowski, 2010) eller användan-

det av BlackBerrys i en organisation (Orlikowski, 2007; se vidare Mazmanian, Yates & Or-

likowski, 2006).  

 

Orlikowski (2007) exemplifierar förändringen i ett företags sociomateriella sammansättning då 

BlackBerrys introducerades i ett företag. Syftet var att göra kommunikationen mellan anställda 

mer effektiv genom att för första gången ge de anställda trådlös tillgång till email. De beskrev 

fyra år senare hur notiser om inkommande mail dygnet runt ökat deras förväntningar på hur och 

när mail besvaras (Mazmanian, Yates & Orlikowski, 2006). Den alltmer frekventa använd-

ningen och vanan att även på fritiden ha BlackBerryn nära till hands ska inte i första hand ses 

som en följd av den nya teknologin då en organisation är ett sammanvävt, sociomateriellt nät-

verk. De förändringar som är synliga i praktiken växer fram i det sociomateriella nätverket som 

en förändring av den relationella handlingsförmågan. Förändringarna efter införlivandet av en 

ny teknik i en organisation är därför ofta flertaliga, tvetydiga och dynamiska (Orlikowski, 

2007). 
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Sociomateriell teori används som utgångspunkt för att besvara uppsatsens syfte. Det är ett kri-

tiskt perspektiv som kommer appliceras på teorin om teknologisk dominans, en teoribildning 

inom beslutsfattande i beslutsstöd. Utöver att vara ett kritiskt perspektiv förespråkar socioma-

teriell teori även en djupare förståelse av teknologins faktiska innehåll. För att uppfylla syftet 

krävs därför en genomgång av grundläggande begrepp inom redovisningssystem, med en vidare 

beskrivning av de beslut som fattas vid framtagning av redovisningssystem. 

 

2.2 Produktion av beslutsunderlag  

2.2.1 Grundläggande begrepp 

Beslutsunderlag produceras i digitala system, och för att förstå hur beslutsunderlaget tas fram, 

och vilka beslut som fattas i samband med detta, krävs en grundläggande förståelse för syste-

met och dess olika delar. Ett system kan kort beskrivas som två eller fler komponenter som 

interagerar för att nå organisationens mål (Romney & Steinbart, 2018). Idag använder organi-

sationer med mycket få undantag IT-baserade system. IT (Information Technology) är datorer 

och annan elektronisk utrustning som lagrar, tar emot, sänder och manipulerar data (Romney 

& Steinbart, 2018). Redovisningssystem benämns vanligen Accounting Information Systems 

(AIS) och behandlar finansiell information. När ett system innefattar både finansiell och icke-

finansiell information är benämningen ERP-system (Enterprise Resource Planning) eller af-

färssystem (Romney & Steinbart, 2018).  

 

Business Intelligence (BI) är en undertyp av affärssystem som genom implementering av arti-

ficiell intelligens (AI) i analys av stora mängder data (s.k. datamining) utgör ett beslutsstöd för 

organisationens beslutsfattare (Romney & Steinbart, 2018). BI-system kallas ibland för intelli-

genta system. AIS, ERP, BI överlappar ofta med redovisningssystem. I vissa fall är redovis-

ningssystemet en del av ett ERP-system, i andra fall hämtar ett BI-system data från redovis-

ningssystemet. Det finns ett stort antal nischade systemproducenter och inte sällan skräddarsys 

systemet för att passa varje organisations unika behov (ett producerande företag behöver till 

exempel andra moduler än ett tjänsteföretag). Det är svårt att få en överblick över alla variat-

ioner som finns tillgängliga, men det grundläggande syftet med alla system är att producera 

information för organisationens beslutsfattande (Romney & Steinbart, 2018).  
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Den mest grundläggande definitionen av information i redovisningssystem är att information 

är data som på något vis har bearbetats i systemet (Romney & Steinbart, 2018). Kvalitativ in-

formation är enligt Romney och Steinbart (2018) en önskad output i framställningen av besluts-

underlag. Produktion av information sker i fyra moment: input, lagring, bearbetning och output 

(Romney & Steinbart, 2018; se figur). De olika momenten beskrivs närmare nedan.  

 

Input ➡ Lagring ➡ Bearbetning ➡ Output 

Automatiserad eller manuell. 

Maskininlärning 

Kodning 

Relationell data 

Databas 

Hämta, läsa 

Uppdatera 

Radera 

Kvalitativ information, beslutsstöd 

Figur 1, egenupprättad, efter Romney och Steinbart (2018). 

 

2.2.2 Input 

Datakvalitet och riskhantering av lågkvalitativa data, så kallad “skräpdata”, har i takt med af-

färssystemen ökade komplexitet blivit ett allt mer angeläget forskningsområde (Krishnan, Pe-

ters & Padman, 2005; Xue, 2012; Xu, 2015). Skräpdata kan producera missvisande finansiella 

rapporter till både externa och interna användare (Xue, 2012). Internt är det resurskrävande att 

spåra felaktigheter och när de inte upptäcks kan de leda till att sämre beslutsunderlag produce-

ras. Framtagande av redovisningsinformation som beslutsunderlag innebär att fatta beslut om 

hur kontroller ska utformas och var de ska placeras. Xue (2012) menar att kunskapen om hur 

och var kontroller ska placeras internt är förhållandevis outvecklad. Den tidigare forskningen 

på området (till exempel Knechel, 1985) har lagt alltför stor vikt vid de externa revisorernas 

metod för att bekräfta informationens tillförlitlighet, ett angreppssätt som leder till reaktiva åt-

gärder hellre än proaktiva. Xue (2012) liknar det vid en “black box approach” – en kritik som 

har vissa likheter med Orlikowskis (2007) kritik mot teknocentrism inom organisationsstudier 

(se kapitel 2.1). 

 

Xue (2012) identifierar 3 klasser av fel som kan uppstå vid input och bearbetning i system: (1) 

fullständighet (completeness): det saknas data, till exempel en transaktion utelämnas; (2) ex-

istens (existence): till exempel vid dubbelregistrering av en faktura, då data som registreras i 

systemet men inte motsvarar en faktisk händelse; (3) värdering (valuation): ett numeriskt fel 
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finns i registrerade data, till exempel en leverantörsfaktura registreras till fel belopp. Felen bör 

enligt Xue (2012) upptäckas och förhindras genom interna kontroller på uppgiftsnivå (task le-

vel). Uppgifter, som mottagandet av en ny order, leder ofta till registrering av data eller bear-

betning av redan registrerad data, genom att läsning, hämtning, uppdatering och borttagning av 

data (Romney & Steinbart 2018). Kontroller kan ske manuellt (genom fysiska avstämningar), 

eller automatiskt. Automatiska kontroller vid dataregistrering är enligt Romney och Steinbart 

(2018) till exempel “field check”, där ett visst fält alltid ska fyllas i med siffror eller bokstäver. 

De (Romney och Steinbart 2018) tar även upp “range check”, där summan som registreras ska 

vara inom ett visst intervall, fullständighetstest (completeness test, egen översättning) - där data 

inte kan registreras förrän alla fält är ifyllda - och rimlighetstest (reasonability test, egen över-

sättning), där registrerad data måste ha ett logiskt samband med annan registrerad data för att 

kunna föras in i systemet (till exempel att arbetstimmar inte kan registreras på en dag då den 

anställde varit sjukskriven). Kontroller sker antingen genom att det inte går att registrera data 

om kriteriet inte är uppfyllt eller genom att användaren får en varning om att registreringen inte 

stämmer med förprogrammerade gränser (Romney & Steinbart, 2018). Det gäller alltså till ex-

empel då det skrivs bokstäver i ett fält avsett för postnummer, eller till exempel då en utbetal-

ning av ett ovanligt stort belopp registreras.   

 

Enligt Romney och Steinbart (2018) leder mer kvalitativ information till bättre beslutfattande, 

men finns det en kognitiv gräns för den mängden information en människa kan ta till sig. In-

formation overload innebär en överbelastning av beslutsfattarens kognitiva förmåga till följd 

av att en alltför stor mängd information presenteras. Överflödet av information kan leda till 

sämre beslutsfattande (Romney & Steinbart 2018). 

 

2.2.3 Lagring och bearbetning 

Xue (2012) noterar att det inte enbart handlar om fel och kontroller vid input. Registrerade fel 

kan även fortplanta sig vid lagring och bearbetning av data. Spridningen kan leda till omfattande 

följdfel, särskilt då kontroller inte placerats på ett optimalt vis genom arbetsprocessen (Xue, 

2012). Risken för spridning av fel är till viss del beroende av hur data kodas och lagras. Inom 

redovisning lagras information traditionellt sett i en grundbok och en huvudbok (Romney & 

Steinbart, 2018). I ett redovisningssystem sker avstämning av huvudbok och grundbok auto-

matiskt, då data som registreras i grundboken också förs in i huvudboken. Det är ett grundläg-

gande exempel på hur ett fel kan spridas. I organisationer som använder separata system för till 
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exempel produktion, ekonomi och projekt sprids data genom periodiska uppdateringar (batch 

processing, egen översättning, från Romney & Steinbart, 2018), då data överförs manuellt från 

ett system till ett annat. Det innebär att data rörande ett projekts utfall uppdateras i redovis-

ningssystemet till exempel en gång per vecka. I sammankopplade ERP-system undviks fördröj-

ningen i datahanteringen eftersom all data lagras i en central databas (Romney & Steinbart, 

2018). Det innebär att redovisningssystemet delar databas med det övriga affärssystemet, och 

att det sker automatisk registrering av data i redovisningssystemet från företagets andra avdel-

ningar. Automatisk registrering sker även i allt större utsträckning genom enklare AI-funkt-

ioner, som maskininlärning (Schatsky, 2016). Maskininlärning innebär att en algoritm genom 

upplärning av människor lär sig identifiera mönster i data för att därefter fatta egna beslut. Den 

här typen av funktioner kan användas för att registrera leverantörsfakturor, tolka avtal och iden-

tifiera möjliga bedrägerier (Duin & Bakhshi, 2017). Upplärning innebär att tekniken exponeras 

för en omfattande mängd data och därigenom blir bättre på att utföra uppgiften (Schatsky, 

2016). Det krävs ominlärning då nya typer av data ska registreras och i samband med upplär-

ningen krävs både exponering för data och övervakning för att säkerställa en riktig tolkning 

(Duin & Bakhshi, 2017). 

 

Hur data lagras avgör hur lätt den är att hämta och bearbeta vid ett senare tillfälle och en risk 

med ERP-system är att de ökar systemets komplexitet (Romney & Steinbart, 2018). De svår-

använda systemen vägs mot den tidsbesparingen det innebär då data endast registreras vid ett 

tillfälle. Den ökade mängden data som kan lagras möjliggör dessutom nya typer av analyser. 

Datalagring har blivit mindre krävande genom molnbaserade lösningar, och data som företag 

har tillgång till idag har generellt sett hög detaljrikedom och brett tidsspann. Analys av stora 

mängder data refereras ofta till som Business Intelligence (BI). BI används för avancerade stat-

istiska analyser och ad-hoc analyser, där analysverktyg används för att besvara specifika och 

unika frågor gällande förhållande mellan olika data. Data kan hämtas från flera separata system 

eller från en större central databas (Romney & Steinbart, 2018). Romney & Steinbart (2018) 

tar upp behovet av kontroller för att säkra att informationen är fri från fel.  

 

2.2.4 Output 

Output, den färdiga rapporten eller beslutsunderlaget, är den bearbetade redovisningsinformat-

ion som ofta presenteras genom systemets visualiseringsverktyg (Romney & Steinbart 2018). 

Uppsatsen kommer beröra de beslut som fattas i processen med att ta fram beslutsunderlaget i 
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systemets olika delar, fram tills dess att det finns ett färdigt beslutsunderlag. Det är vid output 

upp till beslutsfattaren att tolka innehållet och avgöra kvaliteten på den information som pre-

senteras. 

 

2.3 Beslutsunderlagets kvalitet 

2.3.1 Kvalitetsbegrepp 

Det finns enligt Romney & Steinbart (2018) en konsensus inom organisationsstudier att en ökad 

mängd information av bättre kvalitet utgör ett bättre beslutsunderlag. Kvalitativ information 

anses vara information som är verifierbar, pålitlig, relevant, fullständig, begriplig och tillgäng-

lig i rätt tid och på rätt plats (Romney & Steinbart, 2018).  

 

Romney och Steinbarts (2018) introducerar sex kvalitetsdimensioner för information och be-

slutsunderlag, som är särskilt viktiga vid framtagande av information i redovisningssystem. 

Dimensionerna utvecklas vidare med definitioner från Law (red. 2016).  

 

Verifierbarhet 

Att beslutsunderlaget är verifierbart innebär att två oberoende och kunniga experter kan produ-

cera samma information. Att beslutsunderlaget är verifierbart innebär att det går att kontrollera 

dess pålitlighet samt kunna bevisas vara sann (red. Law, 2016). Om beslutsunderlaget är veri-

fierbart innebär det att dess pålitlighet kan bekräftas (red. Law, 2016).  

 

Pålitlighet 

Att beslutsunderlaget är pålitligt innebär att det är fritt från fel eller partiskhet, representerar 

verkliga händelser. Ett pålitligt beslutsunderlag är konsekvent och går att lita på (red. Law, 

2016). För att beslutsunderlaget ska anses vara pålitligt måste det vara trovärdigt, neutralt och 

inte innehålla väsentliga fel (red. Law, 2016). Pålitlighetsdimensionen kan även kopplas till 

Xues (2012) klasser av informationsfel i system, främst problemet avseende data som registre-

ras utan att motsvaras av en verklig transaktion eller händelse samt om data registreras felaktigt.  

 

Relevans 

Relevant information definieras som väl lämpad för sitt syfte (red. Law, 2016). Det innebär att 

informationen minskar beslutfattarens osäkerhet och antingen bekräftar eller korrigerar tidigare 
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förväntningar. Beslutsunderlag ska kunna påverka de beslut som det syftar att ligga till grund 

för. För att vara relevant måste information antingen ha förutsägande värde eller agera som 

bekräftelse eller rättelse av tidigare förväntningar. För att kunna påverka ett beslut måste de 

element som är relevanta för beslutet identifieras i beslutsunderlaget (red. Law, 2016). Rele-

vansdimensionen kan också jämföras med Xues (2012) klassificeringar av fel avseende  

felregistrerad data, då felaktig data innebär att beslutsunderlaget försämras.  

 

Fullständighet 

Att beslutsunderlaget är fullständig innebär att det inte utelämnar viktig information rörande de 

händelser som informationen avser. Om beslutsunderlaget inte är fullständigt kan det brista i 

både pålitlighet och relevans. Dock ska inte fullständighet utgöra en anledning till att inkludera 

icke-materiell information om det minskar beslutsunderlagets begriplighet. Fullständighet krä-

ver ibland att kompletterande information inkluderas för att förklara fakta eller omständigheter 

(red. Law, 2016). Fullständighetsdimensionen definieras överlappande med Xues (2012) defi-

nition, som innebär att information inte är fullständig om det saknas data. 

 

Begriplighet 

Att beslutsunderlaget är begripligt innebär att det presenteras i ett användbart, överskådligt och 

förståeligt format. För att beslutsunderlaget ska vara begripligt krävs att dess innebörd kan upp-

fattas av en person med rimlig förståelse för redovisning och kunskap att studera den med rimlig 

noggrannhet. Beslutsunderlaget ska enligt begriplighetskriteriet inte utelämna något (i likhet 

med fullständighetskriteriet), men borde inte vara så omfattande att de viktigaste huvudpoäng-

erna hamnar i skymundan (red. Law, 2016).   

 

Tillgänglighet (tid och plats) 

Att beslutsunderlaget är tillgängligt innebär att informationen är tillgänglig för användare att 

nå när den behövs, vilket betyder att den tillhandahålls i tid för beslutsfattandet. Att vara tids-

mässigt tillgänglig innebär att beslutsunderlaget är färdigt att användas eller finns tillgängligt 

att användas vid en läglig tid, det vill säga i tid för att det ska användas till att fatta beslut utan 

onödiga dröjsmål. Beslutsunderlagets tidsmässiga tillgänglighet är således en aspekt av rele-

vanskriteriet. I praktiken behövs en balans mellan de rivaliserande kriterierna för tidsmässig 

tillgänglighet och fullständighet (red. Law, 2016). Ett beslutsunderlag kan även vara tillgängligt 

i avseendet att det är lätt att nås och användas från en särskild plats (red. Law, 2016). 
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2.3.2 Tillämpning av kvalitetsbegrepp 

Vi har valt att använda ovan nämnda kvalitetsbegrepp för att få en tydlig kategorisering och 

definition av vad kvalitet innebär. Vi har själva tilldelat dessa begrepp sin innebörd utifrån vad 

vi ansett vara mest logiskt. Vi har sammanfattat de viktigaste punkterna för varje kvalitetsbe-

grepp i tabellen nedan. Dessa är de egenskaper som vi undersöker hur respondenterna upplever 

och därefter används de i analysen för att bedöma kvaliteten på beslutsunderlaget.  

 

Alla kvalitetsbegrepp har med varandra att göra och förändras som en följd av varandra. Det är 

därför svårt att endast bedöma en kvalitetsdimension utan att detta inte får en omedelbar effekt 

i någon av de andra dimensionerna. Analysen kommer delas upp enligt följande huvudrubriker: 

“Verifierbarhet och pålitlighet”, “Relevans och fullständighet”, “Begriplighet” och “Tillgäng-

lighet”, men eftersom kvalitetsbegreppen är mycket nära länkade kommer flera begrepp disku-

teras i varje avsnitt men i relation till huvudrubriken. Nedan följer en beskrivning av hur  

begreppen kommer att användas i uppsatsen.  

 

Verifierbarhet 

Verifierbarhet och pålitlighet påverkar även relevansen för beslutsunderlaget eftersom det inte 

kan vara relevant för sitt syfte om det inte samtidigt går att lita på att informationen stämmer. 

Eftersom pålitlighet kan konstateras först efter att informationen går att kontrollera påverkar 

även verifierbarheten hur relevant informationen blir.  

 

Pålitlighet 

Vi kommer använda begreppet pålitlighet i samband med begreppet verifierbarhet. Detta är för 

att de enligt oss följer varandra närmre än de övriga begreppen. Om informationen är verifierbar 

innebär det att dess pålitlighet kan bekräftas. Är det inte möjligt att kontrollera underlaget är 

det inte heller möjligt att konstatera hur trovärdigt eller sant det är. Således diskuteras dessa 

begrepp under samma rubrik i analysen.  

 

Relevans 

Vi kommer använda kvalitetsbegreppet relevans i samband med begreppet fullständighet för 

att bedöma hur respondenterna upplever beslutsunderlagets tillräcklighet och huruvida det kan 

påverka de beslut som det avser att påverka. Båda dimensioner handlar om ifall beslutsunderla-

get är viktigt för det syfte som det är skapat för. Vi anser därför att begreppen speglar huruvida 

respondenterna tycker att beslutsunderlaget är tillräckligt eller om redovisningsinformationen 



14 

 

behöver kompletteras. Om beslutsunderlaget är otillräckligt innebär det att det inte är fullstän-

digt. Det kan således inte anses fullt relevant för sitt syfte eftersom när det saknas information 

så ökar osäkerheten och beslutsfattandet försämras.  

 

Fullständighet 

Fullständighet är ett begrepp som även påverkar många av de övriga kvalitetskriterierna. Om 

informationen inte är fullständig medför det att pålitligheten och verifierbarheten i beslutsun-

derlaget minskar. Vi har använt oss av fullständighetsdimensionen för att bedöma huruvida 

respondenterna upplever att informationen är tillräcklig. Om informationen inte är tillräcklig 

för att förstå en exakt händelse så är den inte heller pålitlig eftersom pålitlighet innebär att 

informationen representerar dessa händelser felfritt. Om informationen är ofullständig innebär 

det även att verifierbarheten minskar eftersom det är genom verifiering som pålitligheten kan 

konstateras.  

 

Begriplighet 

Kvalitetsdimensionen begriplighet har definierats som när informationen presenteras i ett för 

respondenterna användbart och överskådligt format. Detta tolkar vi som att om respondenterna 

anser att systemet presenterar informationen och beslutsunderlaget på ett sätt som upplevs som 

lättanvänt eller lättförståeligt så kan det anses vara begripligt för dem. Detta likställs med den 

matchning av systemet och användarens expertis till som hänvisas till i teorin om teknologisk 

dominans och innebär att om systemet anses vara lättanvänt av respondenterna så råder en 

matchning. En del av begriplighetsdimensionen är även att en person med “rimlig förståelse för 

redovisning” ska kunna förstå underlaget. Eftersom respondenterna som valts ut är experter 

enligt Dreyfus och Dreyfus (1980) så innebär detta att deras begriplighet inte beror på huruvida 

deras yrkesmässiga expertis räcker till. 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet delas upp i tillgänglighet när som helst och var som helst (vilket hänvisar till 

dimensionerna tid och plats). Om information är tillgänglig i rätt tid och inte är begränsad att 

nås ifrån någon särskild plats så ökar även relevansen eftersom då får respondenterna inform-

ation som är uppdaterad och i tid tills dess att beslut ska tas utifrån underlaget. Vi kommer 

använda tillgänglighetsdimensionen för att bedöma hur respondenterna upplever denna i takt 

med den ständiga utvecklingen av teknologin.  
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Verifierbar 

 

Två oberoende och kunniga personer kan producera samma information 
Beslutsunderlaget kan kontrolleras 
Dess pålitlighet kan visas vara sant och korrekt 

 
Pålitlig 

Fri från fel 
Opartisk 
Representerar verkliga/exakta händelser 
Konsekvent 

 
Relevant 

Minskar osäkerhet 
Förbättrar beslutsunderlag 
Bekräftar/rättar/korrigerar tidigare förväntningar 

 
Fullständig 

Tillräckligt omfattande mängd information 

Utelämnar ingen för syftet viktig information 
Brist i fullständighet kan leda till bristande relevans och pålitlighet 
Fullständighet är inte en anledning att föra in information som minskar beslutsunderlagets begriplighet 

Begriplig Presenteras i användbart, överskådligt format 
Utelämnar ingen relevant information, är samtidigt inte för omfattande 

 
Tillgänglig 

 

Informationen går att nå i rätt tid 
Informationen går att nå från rätt plats 
Tillgänglighet är en aspekt av relevans 

Figur 2, egen upprättad efter Romney och Steinbarts dimensioner (2018) och red. Laws definitioner (2016) 

2.4 Teknologisk dominans 

Teorin om teknisk dominans (förkortas som TTD) är en förklaringsmodell som utvecklades av 

Arnold och Sutton (1998, genom Arnold et al., 2004) för att beskriva beslutsfattande som sker 

med tillgängligt intelligent beslutsstöd (intelligent decision aid). De studerade företag som in-

vesterat stora summor i intelligenta beslutsstöd och upptäckte att många av de implementerade 

beslutsstöden ofta visade sig vara oanvändbara eller, i värsta fall, leda till sämre beslut. Arnold 

och Sutton (1998, genom Arnold et al., 2004) undersökte under vilka omständigheter använd-

ningen av ett intelligent beslutsstöd sannolikt leder till bättre eller sämre beslutsfattande, och 

utvecklade därefter teorin om teknologisk dominans. Bättre beslut har för uppsatsens syfte två 

definitioner. För respondenter som arbetar med framtagande av beslutsunderlag innebär det alla 

beslut som leder till högre kvalitet på det slutliga beslutsunderlaget. Det är i enlighet med teorin 

beslut som är bättre, jämfört med om inget beslutsstöd hade använts. För respondenter som 

fattar beslut utifrån beslutsunderlaget innebär bättre beslut alla beslut som placerar företaget i 

en ekonomiskt sett bättre situation. Definitionen är öppen, men då uppsatsen inte rör det fak-

tiska utfallet utan den upplevda kvaliteten är definitionen tillräcklig för uppsatsens syfte. 
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Intelligenta beslutsstöd definieras enligt teorin som “mjukvaruintensiva system med integrerad 

expertkunskap” (Arnold et al., 2004 s. 2). Beslutsstödet föreslår lösningar och ger råd i syfte att 

användaren ska kunna fatta bättre beslut (Arnold et al., 2004). Det är en bred definition som i 

framtagande av redovisningsinformation som beslutsunderlag omfattar allt ifrån kontroller vid 

dataregistrering till de avancerade beslutsstöd som kännetecknar BI-system (Romney och Ste-

inbart, 2018). Vi anser att den maskininlärning som används vid inputkontroller bör innefattas 

i definitionen, trots att det leder till att användare fattar färre beslut, då funktioner baserade på 

maskininlärning regelbundet lärs upp av användare. Systemen uppfyller även kriteriet gällande 

mjukvaruintensivitet och integrerad expertkunskap. 

  

Arnold och Sutton (1998, genom Arnold et al., 2004) menar att en användare som saknar erfa-

renhet inom området där beslutsstödet används kommer uppleva teknologisk dominans. Tek-

nologisk dominans uppstår eftersom användaren saknar tillräcklig expertis för att kunna fatta 

beslut oberoende av beslutsstödet. Det kan leda till sämre beslutsfattande än om samma individ 

utför uppgiften helt utan stöd från systemet (Arnold et al., 2004). Enligt Rochlin (1997) finns 

det en risk att användare med begränsad expertis och erfarenhet inte kan använda beslutsstödet 

på ett korrekt sätt. Det kan uppstå problem då användaren på grund av okunskap registrerar 

felaktiga data, eller registrerar rätt input men vid output misstolkar den information som det 

intelligenta beslutsstödet producerar (Arnold et al., 2004). 

  

En användare utan expertis är novis på beslutsfattandeområdet. Arnold et al. (2004) definierar 

experter och noviser utifrån antal år av erfarenhet. Vi använder i uppsatsen Dreyfus och Dreyfus 

(1980) modell för att beskriva noviser och experters karaktärsdrag vid beslutsfattande närmare. 

Modellen ger oss ett underlag för att identifiera expert- och novisbeskrivningar av responden-

terna. En novis har enligt Dreyfus och Dreyfus (1980) en avsaknad av överskådlig bild av be-

slutssituationen då hon saknar tidigare erfarenhet av liknande situationer. Novisens beslutsfat-

tande kännetecknas av ett behov tydliga regler och instruktioner (Dreyfus & Dreyfus, 1980). 

  

Ju mer erfarenhet beslutsfattaren har inom området, desto mindre sannolikt är det att ett bero-

endeförhållande uppstår till stödsystemet. Arnold och Sutton (1998, genom Arnold et al., 2004) 

visade att ett beroende av beslutsstödet alltid uppstår för noviser. Användare med mer erfaren-

het upplever aldrig teknologisk dominans. Erfarna användare kommer genomgående i uppsat-

sen hänvisas till som experter, definierat enligt Dreyfus och Dreyfus (1980). Experter har om-
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fattande erfarenhet av verkliga situationer, och varje situation är förknippad med specifika åt-

gärder och beslut. De kan utifrån erfarenhet identifiera lämpliga åtgärder och beslut i nya situ-

ationer och har därför ett litet eller obefintligt behov av analytiska regler eller riktlinjer. 

  

För noviser är alltså risken stor att ett beslutsstöd leder till sämre beslutsfattande, medan exper-

ter sannolikt fattar bättre beslut utifrån beslutsstödets råd och förslag. En förutsättning för att 

de ska kunna fatta bättre beslut är att de accepterar systemet och att systemet får ett visst, men 

inte dominerande, inflytande i deras beslutsfattande. Enligt Arnold et al. (2004) var det tre fak-

torer som avgjorde hur sannolikt det var att systemet accepterades av användaren och därmed 

kunde leda till bättre beslutsfattande. De tre faktorerna var: (1) hur bekanta de var med stödet, 

(2) hur komplex uppgiften var, och (3) hur väl systemet matchade deras egen kognitiva lös-

ningsmodell. En expert som till exempel inte är tillräckligt bekant med stödet kommer därmed 

bortse ifrån dess råd. I uppsatsen utgår vi ifrån respondenternas beskrivning när vi avgör om 

systemet är bekant eller inte. Bekanthet uttrycks genom till exempel en hänvisning till hur länge 

de arbetat i systemet. Definitionen av arbetsuppgiftens komplexitet utgår enligt Arnold et al. 

(2004) från hur svårt det är att utföra arbetsuppgiften utan stödet, och i detta fall utgår uppsatsen 

från samma definition, och respondenternas beskrivning av arbetsuppgiften. Det svåraste be-

greppet att operationalisera är hur väl ett redovisningssystem matchar en användares kognitiva 

lösningsförmåga. Kognitiv lösningsförmåga enligt Arnold et al. (2004) är användarens tanke-

sätt, eller den metod som används för att strukturera information vid beslutsfattande utan be-

slutsstödet. Kognitiv lösningsförmåga handlar om hur systemets format tillåter användaren att 

organisera information och lösa problem. I enlighet med Dreyfus och Dreyfus (1980) beskriv-

ning av en expert vid problemlösning har respondenternas beskrivning av systemet som ”lät-

tanvänt” använts för att identifiera en kognitiv fit mellan system och användare. 

  

Arnold och Suttons (1998, genom Arnold et al., 2004) argumenterar för att ett intelligent be-

slutsstöd måste matchas med användarens expertis för att kunna möjliggöra bra beslutsfattande. 

Ett redovisningssystem ska vara utformat för samarbete, och användaren ska se systemet som 

en “elektronisk kollega” (Arnold et al., 2004 s. 9). När systemet är utformat för samarbete leder 

användningen av stödet till förbättrat omdöme och bättre bedömningar (Arnold et al., 2004). 

Teorin om teknologisk dominans delar inte den sociomateriella teoribildningens utgångspunkt, 

men beskrivningen om intelligenta beslutsstöd som ett välfungerande intelligent beslutsstöd har 

vissa likheter med Orlikowskis (2007) syn på det materiella och sociala som konstitutivt sam-
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manflätat: det intelligenta beslutsstödet kan och bör betraktas som en både social och teknolo-

gisk företeelse. En stor skillnad som kommer utvecklas närmare under uppsatsens gång är att 

Arnold et al. (2004) inte behandlar expertis som en relationell handlingsförmåga som uppstår i 

samverkan mellan system och användare. Det leder till att det inte finns något utrymme i mo-

dellen för att förklara avvikelser, till exempel om en novis fattar bättre beslut med stödet, eller 

då en expert fattar sämre beslut med stödet. 
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3. Metod  

3.1 Forskningsstrategi 

Studien syftar till att generera kunskap om kvaliteten på redovisningsinformationen som pro-

duceras i digitala system och används som beslutsunderlag. Forskningsfrågan är formulerad 

med tonvikt vid tolkning och förståelse och vi utgår därför ifrån en kvalitativ forskningsansats 

(Bryman & Bell, 2017). Valet av kvalitativ forskningsansats grundar sig i viljan att öka förstå-

elsen för hur kvaliteten påverkas av att framtagandet av information sker i digitala system. 

Uppsatsens är en intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2014) och detta är en lämplig metod då 

individernas upplevelser är uppsatsens studieobjekt. Intervjuer med användare av redovisnings-

information från digitala system ger oss ett empiriskt underlag som är väl lämpat för att uppfylla 

syftet. 

 

3.2 Undersökningsmetod 

3.2.1 Val av litteratur 

I denna uppsats kommer syftet besvaras med både primära och sekundära källor. För att få 

djupare kunskap i ämnet har vi använt oss av olika litteraturkällor såsom böcker och vetenskap-

liga artiklar. Genom databaser såsom LubSearch, Business Source Complete, Scopus och 

Google Scholar har vi funnit de vetenskapliga artiklarna som har använts i uppsatsen. Nyckel-

begrepp som använts vid dessa sökningar har bland annat varit Artificial Intelligence, 

Accounting, Big Data, Sociomateriality, Theory of Technology Dominance. I vissa fall har vi 

använt oss av sekundära källor: Arnold och Sutton presenterade en för uppsatsen viktig teori i 

Advances in Accounting Behavorial Research, Vol. 1, 1998. Tidskriften finns endast i digitalt 

format från och med år 2000. Vi har använt en senare artikel av samma författare för att beskriva 

teorin. Vi har använt oss av de kvalitetsdimensioner som presenteras av Romney och Steinbart 

(2018) men vi har valt att komplettera dem med Laws (red. 2016) definitioner av begreppen då 

Romney och Steinbart (2018) inte förklarar begreppen särskilt ingående.  

 

Primärdata som har använts i uppsatsen är data som har framkommit i intervjuerna med använ-

dare av beslutsunderlag som produceras i digitala system. I arbetet för att samla in data har vi 

använt oss av triangulering, det vill säga använt oss av olika typer av perspektiv och datakällor. 

Genom att använda oss av både intervjuer, tidigare forskning och sekundärdata har flera olika 
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synvinklar på redovisningsinformationens kvalitet inkluderats i uppsatsen (Skärvad & Lundahl, 

2016).  

 

3.2.2 Intervjuer 

Syftet med uppsatsen är att undersöka respondentens subjektiva upplevelse av kvaliteten på 

redovisningsinformationen som har producerats i ett digitalt system. I en kvalitativ intervju kan 

respondenten själv bestämma svarets riktning. Vi kan därmed genom en kvalitativ intervjutek-

nik få djupgående svar och bättre förståelse för respondentens upplevelse (Bryman & Bell, 

2017).  

 

I utformandet av intervjufrågorna användes det en intervjuguide (Bryman & Bell, 2017) där de 

valda teoretiska referensramarna låg till grund (se bilaga 1 med intervjuguide) då frågor om 

expertis och relationen till systemet ställdes. Intervjuerna började med bakgrundsfrågor för att 

få information om respondenternas erfarenheter och expertis för att kunna fastställa att de är 

experter och att de arbetar i ett digitalt system (se kapitel 2.2). Därefter ställdes mer djupgående 

frågor riktade mot hur framtagandet av beslutsunderlag sker i samverkan med ett digitalt system 

ur ett sociomateriellt perspektiv.  

 

I semistrukturerade intervjuer följs en intervjuguide bestående av bredare frågor som intervjun 

centreras kring (Bryman & Bell, 2017). Intervjuguiden bidrar till en jämförbarhet mellan de 

olika intervjuerna. Jämförbarhet underlättar analysen och intervjuguiden säkerställer att en 

större del av innehållet är relevant för uppsatsens syfte (Bryman & Bell, 2017). Vi har i upp-

satsen använt oss av både telefon- och mailintervjuer med respondenterna. I mailintervjuerna 

ställdes det öppna frågor där frågornas ordningsföljd och ordvalet visserligen var förutbestämt, 

men respondenten gavs utrymme att själv beskriva huvuddragen i sin upplevelse. Ur våra re-

spondenters svar framkom det att alla var benägna att diskutera kring kvaliteten på redovis-

ningsinformationen som produceras i digitala system. Vi valde därför att anpassa vårt syfte till 

att undersöka hur kvaliteten på redovisningsinformationen upplevs när den har producerats i 

samverkan med ett digitalt system. Därför valde vi att skicka ut följdfrågor till våra responden-

ter för att fördjupa vissa aspekter i förhållande till kvaliteten på redovisningsinformationen. Vid 

telefonintervjuerna har frågorna varit förutbestämda utifrån uppsatsens intervjuguide men vid 

dessa intervjuer fanns det möjlighet att ställa följdfrågor direkt. Valet till att utföra intervjuerna 
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via telefon och mail berodde på tidsbrist hos respondenterna då de flesta stod inför bokslutsar-

bete. Därför valdes dessa intervjuformer så att respondenterna kunde besvara frågorna när de 

hade tid över.  

 

Under intervjuerna har de fyra etiska principerna som Diener och Crandall (1978, genom Bry-

man & Bell, 2017) utformat använts som utgångspunkt. Respondenterna har fått information 

om att de är anonyma i uppsatsen. Detta för att vi identifierade att det fanns en risk för att 

respondenterna inte skulle vilja prata öppet om svårigheter eller tvivel kring beslutsunderlagets 

kvalitet. Anonymitet garanterades även respondenterna för att minimera risken att de skulle 

känna sig uthängda och obekväma, eller uppleva ett intrång i sitt privatliv. Intervjuerna med 

respondenterna har inte lagts in som bilaga för att bibehålla anonymitet. Alla respondenter har 

fått en kort genomgång av uppsatsens syfte, samt hur respondenternas svar kommer att använ-

das. För att kontrollera att vi inte undanhållit viktig information från respondenterna har vi 

tillämpat respondentvalidering, vilken innebär att deltagarna själva ges möjlighet att kontrollera 

vad som står i uppsatsen samt hur deras svar har tolkats (Diener och Crandall 1978, genom 

Bryman & Bell, 2017).  

 

3.2.2.1 Respondenturval 

Uppsatsens respondenturval har främst gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval. Respondenterna 

har valts ut för att de har varit relevanta för uppsatsens syfte och för att de under uppsatspe-

rioden var tillgängliga (Bryman & Bell, 2017). Kriterierna för att respondenterna ska vara rele-

vanta för uppsatsens syfte är: (1) de innehar en tjänst där de kan bedöma redovisningsinform-

ationens kvalitet som beslutsunderlag, (2) de är experter, samt att (3) de arbetar i ett digitalt 

redovisningssystem. För att säkerställa att våra respondenter är experter så har vi utgått från 

Dreyfus och Dreyfus (1980) teori om människans expertis i förhållande till teorin om teknolo-

gisk dominans genom att definiera TTDs expertbegrepp utifrån Dreyfus och Dreyfus (1980) 

teori. Vi har definierat våra respondenter som expert då de har lång arbetserfarenhet i sina yr-

kesroller och därav har möjlighet att utifrån redovisningsinformationen som produceras i sam-

verkan med deras digitala system fatta bra beslut.  

 

För att utvidga respondenturvalet och komma bortom vår närmsta krets har vi använt oss av ett 

snöbollsurval (Bryman & Bell, 2017). Genom de respondenter som vi kommit i kontakt med 

genom bekvämlighetsurval har vi därmed fått möjlighet att bli vidarebefordrade till deras kon-

takter som uppfyller samma kriterier. Detta innebär att våra respondenter utifrån våra kriterier 
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hänvisat oss vidare till bekanta som har erfarenhet kring kvaliteten på redovisningsinformation 

som produceras i ett digitalt system och används som beslutsunderlag. De valda urvalsme-

toderna har gett oss djupare kunskap om hur olika användare har upplevt kvaliteten på redovis-

ningsinformationen som tagits fram i ett digitalt system och därmed kan vårt syfte besvaras 

med en djupare förståelse för kvalitetsdimensionerna.  

 

Respondenterna i denna uppsats är anonyma och därför har de tilldelas en bokstav som mots-

varar den turordning som svaren inkom i (Respondent 1 = Respondent A osv). Respondenterna 

presenteras nedan i en tabell, med yrkestitel och redovisningssystem.  

 

Respondent Yrkestitel Dagens system 

A CFO ERP-system med flera automatiska funktioner 

B Ekonomichef Konsolideringssystem koncernredovisning, redovisningssystem med auto-

matiska funktioner 

C Chef Affärscontroller Molnbaserat ERP-system, BI-system 

D VD Konsolideringssystem koncernredovisning, redovisningssystem med auto-

matiska funktioner 

E Business Controller BI-system, redovisningssystem 

F Business Controller BI-system, redovisningssystem 

G Ekonom Molnbaserat redovisningssystem med automatiska kontrollfunkt-

ioner 

H Ekonomichef Molnbaserat redovisningssystem 

I Auktoriserad redovis-

ningskonsult 

Molnbaserad plattform med bland annat redovisningssystem 

J Auktoriserad revisor Ett digitalt dokumentationssystem och en digital plattform för in-

formationsutlämning 

K Projektansvarig Ett molnbaserat redovisningssystem och egenutvecklat styrsystem 

Figur 3. Respondenternas genomsnittliga arbetserfarenhet är 20,1 år, varje enskild respondents arbetserfarenhet 

presenteras i bilaga 2.  
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Vi har valt att intervjua personer som innehar olika yrkesroller. Inom dessa yrkesroller använder 

de digitala system för att ta fram beslutsunderlag och har erfarenhet kring att bedöma kvaliteten 

på redovisningsinformationen. Trots att våra respondenter arbetar i olika delar i produktionen 

av redovisningsinformationen så har de alla erfarenhet av alla delar av framtagandet av ett be-

slutsunderlag. Respondenterna använder sig av olika system, men det finns stora likheter mellan 

de olika systemen då de är intelligenta system. Ett intelligent system definierar vi i enlighet 

med Arnold et al. (2004) som framgår i kapitel 2.4 och kan ytterligare förenklas som ett system 

med automatiska funktioner. Genom respondenternas långa arbetserfarenhet så har de även 

kunskap till att avgöra kvaliteten på redovisningsinformation. Inom yrkesrollerna: VD, CFO, 

ekonomichef, affärscontroller, Business Controller, ekonom på ideell förening, auktoriserad re-

visor, auktoriserad redovisningskonsult och projektansvarig används redovisningsinformat-

ionen som beslutsunderlag för att kunna ta ekonomiska beslut, exempelvis om ett projekt ska 

accepteras eller om verksamheten ska expanderas. Anledningen till att auktoriserad revisor och 

redovisningskonsult är med i respondenturvalet är att de båda arbetar i sin yrkesroll med att 

säkerställa kvaliteten på redovisningsinformationen och rådgiver sina kunder i olika beslutssi-

tuationen för att fatta välgrundade ekonomiska beslut.  

 

3.3 Analysmodell 

Av de intervjuer som kunde genomföras per telefon hade vi endast möjlighet att spela in en av 

dem. Efter denna intervju transkriberades samtalet. Genom transkriptionen blev intervjun åter-

given ordagrant, vilket enligt Bryman & Bell (2017) innebär att underlaget inte färgats av våra 

egna tolkningar och missförstånd vid anteckningar. Två av intervjuerna genomfördes över te-

lefon utan möjlighet att spela in samtalen. I dessa fall gavs respondenterna möjlighet till att gå 

igenom intervjuanteckningarna för att minska risken för fel och feltolkningar. De övriga inter-

vjuerna genomfördes genom att intervjuguiden skickades på mail. 

 

Efter transkriberingen började arbetet med att koda intervjuerna i flera steg. I det första steget 

läste vi enskilt igenom alla intervjuer och fick en överblick över det viktigaste i varje intervju 

och markerade de delarna i intervjuerna som vara relevanta för vårt syfte. Kodningen jämfördes 

sedan för att säkerställa intern validitet (Bryman & Bell, 2017). Intervjuguiden är baserad på 

vår teoretiska referensram, och den har därför utgjort en grund för kodningsarbetet, då det är en 

första strukturering av empirin. Efter att vi hade studerat de för syftet relevanta delarna från alla 
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intervjuer upptäcktes gemensamma teman. Detta sätt att koda intervjuerna kallas för tematisk 

analys (Bryman & Bell, 2017). De relevanta svaren färgkodades utifrån de olika teman som 

hade upptäckts. Kontroll, tillräcklighet, intuition och tillgänglighet var de teman som framkom 

i kodningsarbetet och således strukturerades analysen utifrån dem. Dessa teman kopplades sam-

man med de kvalitetsdimensionerna som var särskilt viktiga för de teman som identifierades. 

Detta för att kunna analysera våra temans påverkan på redovisningsinformationens kvalitet. Att 

använda en tematisk analys har bidragit till en djupare förståelse kring redovisningsinformat-

ionens kvalitet. Detta har sedan kommit att användas som stöd till vår analys.  

 

De teoretiska referensramarna som har valts till uppsatsen kompletterar varandra. Vi inleder 

analysen i de fall det är aktuellt med att applicera de systemrelaterade begrepp som presenteras 

i kapitel 2.3, för att knyta våra respondenters beskrivningar av deras specifika system till tidi-

gare forskning och befintlig kunskap inom området. Respondenternas beskrivningar jämförs 

sedan med kvalitetsdimensionerna. Därefter jämförs respondenternas beskrivning av deras be-

slutsfattande i systemet med teorin om teknologisk dominans. Utifrån teorin avgörs huruvida 

kognitiv fit råder mellan respondenterna och systemen, då det är en förutsättning för samverkan 

med beslutsstödet ska kunna leda till framtagande av kvalitativt beslutsunderlag. Detta bestäms 

i sin tur utifrån hur lätt- eller svåranvänt respondenterna upplever systemet.  

 

Eftersom samtliga respondenter är experter med lång erfarenhet av arbete i system, och därmed 

har hög bekantskap med system enligt TTD, görs jämförelsen med TTDs beskrivning av en 

experts sätt att använda beslutstöd. Vi använder Dreyfus & Dreyfus (1980) för att med större 

säkerhet identifiera förhållningssätt som antingen tillhör en expert eller novis. I de fall som 

respondentens beskrivning inte kunde förklaras utifrån de expert- och noviskategorier som 

identifieras i TTD appliceras den sociomateriella teorin för att utvidga förståelsen för expertis. 

Istället för att expertis anses vara statisk och oföränderlig kan vi istället förstå den som en re-

lationell handlingsförmåga som kan förändras i samverkan med systemet. På så vis kan vi nå 

en djupare förståelse för respondenternas upplevelse. Teorin om beslutsunderlagets kvalitet an-

vänds för att identifiera kvalitativa aspekter i framtagandet av beslutsunderlag, samt för att ana-

lysera hur de olika kvalitetsdimensionerna påverkas av att redovisningsinformationen produce-

ras i ett digitalt redovisningssystem.  

 

I kapitel 4 har vi valt att kontinuerligt presentera kodningen av intervjuerna och analysera detta 

metodiskt utefter uppsatsens teoretiska referensram. Detta görs för att underlätta läsningen av 
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uppsatsen, samt för att slippa upprepningar i empiri och analys. I kodningen av intervjuerna har 

vi valt att abstrahera empirin för att inte fokusera på varje enskild respondents upplevelse. Det 

är erfarenheten som respondenterna har som grupp som är intressant för uppsatsens syfte. Från 

analysen kan vi därför besvara syftet att undersöka kvalitet, samt se hur väl teorierna går att 

applicera på respondenternas upplevelse. 

 

3.4 Metod- och källkritik  

3.4.1 Litteratururval 

Vid insamlandet av sekundärdata har granskning skett av både informationen samt av avsända-

ren av informationen för att säkerställa relevans och trovärdighet. Vi har varit medvetna om att 

den information som använts kan ha varit vinklad och att författarna av litteraturen potentiellt 

kan ha presenterat information ur ett vinklat perspektiv. Vi har därför använt oss av original-

källor i de fall som har de har varit tillgängliga för att undvika att den ursprungliga informat-

ionen har vinklats eller tolkats annorlunda av någon annan forskare. Det innebär i det fall då vi 

inte hade möjlighet att läsa orginalartikeln om teorin om teknologisk dominans av Arnold och 

Sutton (1998) att vi valde en senare artikel av samma författare, för att minimera att vår förstå-

else färgades av andra författares tolkningar. Den insamlade informationen har bearbetats med 

målet att uppnå ett objektivt perspektiv och därigenom att våra egna åsikter inte ska bidra till  

en vinklad uppsats.  

 

3.4.2 Respondenturval 

Ett sannolikhetsurval hade gjort studien mer generaliserbar (Bryman & Bell, 2017), men det 

var i vårt fall inte möjligt, då vi inte haft tillgång till ett register eller dylikt med företag som 

passade in i vårt föredragna respondenturval. Vi övervägde att kontakta en producent av redo-

visningssystem och på så vis få tillgång till ett urval av deras kunder. Vi bedömde att ett sådant 

urval skulle orsaka andra brister i studiens trovärdighet och transparens (Bryman & Bell, 2017), 

då producenter kan ha all anledning att presentera vissa kunder framför andra.  

 

3.4.3 Val av intervjuform 

Anledningen till att våra intervjuer genomförts på olika sätt är på grund av att uppsatsperioden 

sammanföll med en mycket stressig bokslutsperiod för våra respondenter. De olika intervjume-

toderna har gjort det svårare för oss att jämföra svar, då respondenterna gavs större utrymme 

att tolka frågorna på egen hand. Fördelen med att intervjuerna blev genomförda via mail är att 
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respondenterna fick god tid på sig att tänka igenom sina svar, slapp pressen att behöva generera 

direkta svar och kunde svara på sina egna villkor. Nackdelar med att denna intervjuform an-

vänds är att det ställer högre krav på välformulerade frågor, just för att minska utrymmet för 

alltför skilda tolkningar. Bryman och Bell (2017) menar dessutom att det i semistrukturerade 

intervjuer är lätt att frågorna ställs på ett ledande sätt för att forskaren vill få ett särskilt svar, 

vilket ökar risken för att våra egna åsikter lyser igenom och påverkar svarsresultaten. Det fanns 

även en risk att respondenterna hoppade över eller valde att svara mer kortfattat på vissa frågor 

eftersom de fick möjligheten att svara på frågorna självständigt och utveckla det som de själva 

tyckte var intressant. Semistrukturerade intervjuer som genomförts på detta sätt kan även inne-

bära att respondenter svarar i syfte att framställa sig själva eller sitt företag på ett särskilt sätt 

och således inte svarar ärligt. Eftersom intervjuguiden även innehåller öppna frågor medföljde 

nackdelar som exempelvis att det var tidskrävande att avkoda respondentsvaren och ett visst 

bortfall för att sådana frågor ställer högre krav på respondenterna.  
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4. Beslutsunderlagets kvalitet  

4.1 Verifierbarhet & Pålitlighet  

4.1.1 Automatiska kontroller vid manuell dataregistrering 

Det framkom att respondenterna upplevde en risk för fel i samband med manuell dataregistre-

ring i digitala system. Respondenterna uppgav att felfrihet i registrerade data var avgörande för 

redovisningsinformationens kvalitet. De digitala redovisningssystemens spärrar mot dubbelre-

gistrering av fakturor och “sannolikhetsgränser”, som varnar användaren då belopp utanför ett 

visst spann registreras, ökade informationens pålitlighet enligt respondenterna. Dubbelregistre-

ring av fakturor utgör enligt Xue (2012) ett existensfel som kan förhindras med ett rimlighets-

test på uppgiftsnivå, till exempel i samband med registrering. Varningar mot registrering av fel 

belopp är en typ av “range check”. Spärrar och varningar av den här typen är enligt Xue (2012) 

kontroller som minskar riskerna för fel i samband med manuell registrering. Det stämmer med 

våra respondenters beskrivning av kontrollernas syfte och funktion. 

  

Respondenterna uppgav att de automatiska kontrollfunktionerna vid dataregistrering i redovis-

ningssystemen inte var särskilt väl utvecklade men att de förhindrade många registreringsfel. 

De uppgav att det ofta var vid specifika typer av registreringar (till exempel vid användning av 

fritextfunktioner som gör data vid registreringen mer unik) som systemet genomgående gjorde 

feltolkningar. Respondenterna uppgav att de då bortsåg från beslutsstödets förslag. Det framgår 

av respondenternas beskrivning att de har den acceptans av systemet som enligt Arnold och 

Sutton (1998, genom Arnold et al., 2004) är en grundläggande förutsättning för att beslutsstödet 

ska ha inflytande i beslutsfattandeprocessen. Inputkontrollerna kan därför leda till bättre be-

slutsfattande och färre fel i samband med registrering av data. Färre fel leder enligt Law (red. 

2016) till att informationens pålitlighet ökar.  

 

I vissa fall uppgav respondenterna att de bortsåg respondenterna från beslutsstödets råd. Det 

sker enligt Arnold et al. (2004) då användaren inte är bekant med stödet, inte upplever att sy-

stemet är lämpligt i förhållande till uppgiftens komplexitet, eller då systemet inte är anpassat 

till användarens sätt att lösa problem. Då respondenterna uttrycker att systemen inte är tillräck-

ligt “utvecklade” anser vi att redovisningssystem med automatiska inputfunktioner inte alltid 

matchar uppgiftens komplexitet, och att deras sätt att bortse från beslutsstödets råd således går 

att förklara genom teorin om teknologisk dominans. Enligt teorin om teknologisk dominans 
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innebär det att kontrollfunktionen, trots att den är lämpligt placerad på uppgiftsnivå, inte bidrar 

till bättre beslutsfattande vid input. Eftersom användarna är experter leder det dock inte till 

sämre beslutsfattande. I enlighet med teorin bortser respondenterna helt enkelt från systemets 

förslag i det här fallet och tar besluten på egen hand, utifrån den för experten typiska intuitionen 

(Dreyfus & Dreyfus, 1980). Vi anser därför att inputkontroller vid manuell registrering sam-

mantaget leder till bättre beslutsfattande hos respondenterna vid framtagande av redovisnings-

information. Deras förbättrade förmåga att fatta beslut leder till färre fel i data och därmed högre 

pålitlighet enligt Law (red. 2016) för redovisningsinformationen som beslutsunderlag. Det 

framgår även att det är användarnas expertis som gör att beslutsstödet vid input aldrig leder till 

sämre beslutsfattande. 

 

I intervjuer med respondenterna angående dataregistrering följdes diskussionen om inmatnings-

fel av en fördjupande diskussion om risken för systematiska fel, eller “logikfel”. Responden-

terna beskriver de fel som följer av att en användare av misstag eller okunskap har lärt systemet 

att tolka data på ett felaktigt vis. Respondenterna beskriver här maskininlärning (Schatsky, 

2016). Risken för fel är i grunden densamma som den som beskrivs ovan, men eftersom felet 

vid upplärningen påverkar efterföljande dataregistrering kan den kvalitetsrisk respondenterna 

beskriver även knytas till Xues (2012) resonemang om spridning. Vi anser att spridning kan 

leda till omfattande följdfel, särskilt då respondenterna uppger att det vid automatisk registre-

ring inte finns kontroller i arbetsprocessen. Enligt Xue (2012) är just kontroller på uppgiftsnivå 

avgörande för att säkerställa felfrihet. Vi anser att felupplärning av system utgör en särskilt 

omfattande risk för informationens pålitlighet, då automatiseringen innebär att det finns färre 

uppgiftsnivåer vid vilka användarna kan placera kontroller. Eftersom respondenternas möjlig-

heter att kontrollera data är begränsade, kan de inte garantera att data är fri från fel, vilket mins-

kar pålitligheten enligt Law (red. 2016).  

 

4.1.2 Brist på kontroller vid automatisk dataregistrering 

De respondenter som arbetar i sammankopplade system identifierade ytterligare en risk för 

spridning av fel, genom den centraliserade lagringen av data. Den här typen av spridning, där 

data registreras en gång för att användas av många olika avdelningar, ligger ännu närmare Xues 

(2012) beskrivning av spridningsrisk, då spridning här främst sker i samband med bearbetning 

av data. Liksom ovan anser vi att spridning i sammankopplade system är en förhållandevis stor 

pålitlighetsrisk. Risken stärks ytterligare av att det i intervjuerna framgick att respondenterna 
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inte hade identifierat en lämplig lösning för att säkerställa att registrerad data var fri från fel, 

men att de trots det valde att arbeta med automatiska funktioner. De uppgav att det finns behov 

av mer kunskap rörande systematiska fel. 

  

Det framgick av respondenternas svar att spridning anses vara en kvalitetsrisk i förhållande till 

informationens pålitlighet. Flera respondenter uttryckte varianter av det uttryck som en respon-

dent uppger: “Skräp in, skräp ut!”. Det bör, som vid manuell registrering, vara användarens 

expertis som säkerställer att de automatiserade beslutsstöden leder till ökad pålitlighet. De ka-

raktärsdrag som respondenterna demonstrerar ovan motsvarar inte Dreyfus och Dreyfus (1980) 

beskrivning av en expert. Respondenterna kan inte utifrån intuition föreslå en lösning eller iden-

tifiera uppkomna fel vid automatisk dataregistrering. Deras beteende i relation till automatiska 

beslutsstöd svarar inte heller mot Arnold et als (2004) beskrivningar av experters sätt att an-

vända beslutsstöd (de borde i en sådan situation inte alls använda sig av stödet). Respondenter-

nas tillit och villkorslösa användning av systemet ligger närmare teorins beskrivning av novi-

sens agerande då teknologisk dominans inträder (Arnold et al., 2004). Respondenternas kom-

mentarer kring behovet av mer kunskap kan också knytas till Dreyfus och Dreyfus (1980) be-

skrivning av novisens brist på en överskådlig bild av problemet. Vi anser att respondenterna i 

förhållande till redovisningssystemens automatiska funktioner kan karaktäriseras som noviser, 

och att deras användande av beslutsstödet karaktäriseras av teknologisk dominans. 

 

Karaktäriseringen är problematisk, då teknologisk dominans endast uppstår då användaren sak-

nar expertis (Arnold et al., 2004). Vi har ingen anledning att ifrågasätta våra respondenters 

expertis inom sitt område, men vi kan inte heller bortse från att deras svar gällande kontroller 

vid automatisk input inte karaktäriseras av expertens intuition och erfarenhet (Dreyfus & Drey-

fus, 1980). Teorin om teknologisk dominans förutsäger att användaren ska bortse ifrån besluts-

stödets råd när det är oriktigt. En given förklaring till att de inte bortser från beslutsstödet är att 

våra respondenter som yrkesverksamma inte har möjlighet att sluta använda beslutsstödet eller 

mandat att byta system. Några av våra respondenter har varit aktiva i valet av redovisningssy-

stem och även om just de respondenterna valde system med automatiserad dataregistrering är 

det inte en tillräcklig grund för att påstå att användningen av automatiska system är frivillig. De 

andra respondenterna har genomgående uppgett att de uppskattar automatiseringen och de har 

inte uttryckt någon önskan att bli av med de automatiska funktionerna, med motiveringar rö-

rande tidsbesparing och minskad risk för just fel vid manuell registrering. Vi anser därför att 
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användningen av beslutsstödet sker frivilligt och trots medvetenhet om att det innebär en svår-

kontrollerad kvalitetsrisk. 

  

Enligt Orlikowskis (2007) kritik av human- och teknocentriska beskrivningar av teknologi kan 

otillräckligheten i teorin bero på en alltför passiv beskrivning av teknologin i förhållande till 

användaren. Vi anser att vi kan nå en bättre förståelse för respondenternas beteende om vi i 

enlighet med sociomateriell teoribildning betraktar användarnas expertis som en relationell för-

måga (Orlikowski, 2007). Det här kan exemplifieras genom en respondents beskrivning av för-

ändrade kontrollbeteende i samband med att data från faktureringssystemet registreras automa-

tiskt i bokföringen. Respondenten uppgav att kopplingen mellan vissa försäljningsartiklar och 

konton görs av den försäljningsansvariga, och respondenten bekräftar bara att fakturorna ska 

bokföras. Det är sällan mer än 10 fakturor på en gång och respondenten har tid och förmåga att 

kontrollera alla för att säkerställa att registrering sker utan fel men uppger ändå att hen inte gör 

några kontroller, då kontroll av koppling mellan artiklar och bokföringskonto är mycket om-

ständlig i systemet. Respondenten har alltså expertis, men i samverkan med systemet “försvin-

ner” den. Ovanstående komplexa och dynamiska förändring i handlingsförmåga är enligt Or-

likowski (2007) en följd av att ny teknik införlivas i en organisation. 

  

Enligt sociomateriell teoribildning (Orlikowski, 2007) uppstår förmågan att fatta beslut som 

leder till bättre kvalitet i interaktionen mellan redovisningssystemet och användaren. I exemplet 

ovan uppstår en novisliknande förmåga att utföra kontroller, då respondenten i linje med forsk-

ningen av Arnold et al. (2004) förlitar sig på systemet på ett vis som leder till sämre beslutsfat-

tande. Respondenternas användning leder till ökad risk för fel då inga kontroller utförs och 

därmed enligt Law (red. 2016) till sämre pålitlighet. Spridningseffekten gör att vi anser att den 

här bristen i pålitlighet är förhållandevis omfattande. Det är särskilt problematiskt då de auto-

matiserade funktionerna får användarna att agera som noviser. Pålitlighet vid input har genom-

gående visat sig vara beroende av deras expertis och deras förmåga att fatta intuitiva beslut. 

 

4.1.3 Spridningsrisk och spårbarhet 

Det framkom då respondenterna diskuterade kontroll att bristande spårbarhet ansågs vara en 

kvalitetsrisk i lagring och bearbetningen av data. Respondenterna som tog fram beslutsunderlag 

i ett sammankopplat system upplevde att informationens spårbarhet blivit sämre sedan syste-

men kopplades samman. Det var enligt en av respondenterna lättare att upptäcka och spåra fel 
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när data flyttades manuellt mellan olika system, då fel gick att “spåra tillbaka till det system där 

det stämde sist”. Respondenterna uppger att i ett automatiskt system när data registrerats så 

bearbetas den utan mänsklig handpåläggning. Enligt respondenterna sker överföring av data 

automatiskt, något som de menar bidrar till att de inte längre vet var den kommer ifrån. Re-

spondenterna upplever att det är svårt att kontrollera informationens pålitlighet i sammankopp-

lade system då fel sprider sig snabbt och dess källa blir svåridentifierad. I sammankopplade 

system hämtas enligt Romney och Steinbart (2018) data som registrerats i andra moduler, så 

som tidrapporterings- och faktureringssystem, och förs direkt in i redovisningssystemet. Det 

motsvarar respondenternas beskrivning av systemets funktioner. 

 

Respondenterna beskriver hur de vid användning av automatiserade system, där information 

sprids utan att manuella kontroller kan göras, förlorar möjligheten att kontrollera felaktigheter. 

Det som respondenterna beskriver motsvaras av den försvårande kontroll som färre “uppgifts-

nivåer” medför (Xue, 2012). Deras upplevelse av att beslutsunderlaget inte kan kontrolleras 

aktualiserar begreppet verifierbarhet (Law, 2016), då kontrollerbarhet är en aspekt av verifier-

barhet. Spårbarhet förefaller vara en underkategori eller ett kriterium för verifierbarhet som är 

specifikt för kvalitetskontroll vid arbete i digitala system, då spårbarhet handlar om att identi-

fiera avvikelser och differenser vilket görs genom kontroller. Spårbarhet blir av större vikt vid 

framtagande av kvalitativ information i redovisningssystem med automatiska funktioner. 

 

4.1.4 Kognitiv fit vid output 

Det framkom att respondenter som arbetar med bearbetning upplevde redovisningssystemets 

beslutsstödjande funktioner som lättanvända och “intuitiva”. Deras beskrivning knyter an till 

beskrivningen av kognitiv fit mellan användare och system (Arnold et al., 2004). Det finns 

alltså alla förutsättningar för respondenterna att fatta bättre beslut i samverkan med digitala 

system. De som arbetar med bearbetning upplever systemet som en “elektronisk kollega” (Ar-

nold et al., 2004). Detta skiljer sig från den upplevelse respondenter har av systemet i inputpro-

cessen, då arbetssättet blivit till högre grad automatiserat där än i bearbetningsprocessen. Detta 

gör att arbetsprocesserna har utvecklats till att användare allt mer fokuserar på det mer analy-

serande arbetet som sker i bearbetning- och outputprocesserna i produktionen av beslutsun-

derlag. Eftersom kontrollerna i inputprocessen är automatiserade och sker utifrån systemets 

expertis så förlitar sig användarna i bearbetningsfasen på att uppgifterna stämmer. Responden-

terna kommenterade att de i bearbetningsprocessen ansåg att kvaliteten på data som registrerats 

var god. Således ifrågasätts inte informationen i lika hög utsträckning under bearbetningen och 
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informationen upplevs i enlighet med Law (red. 2016) som mer pålitlig, då informationen är fri 

från fel. Denna förändring i arbetssätt överensstämmer med Orlikowskis (2007) antagande att 

handlingsförmåga är relationell och förändras när aktörerna förändras. I detta fall är det kon-

trollerna som överlåts till systemet i inputprocessen så att mer analyserande arbete kan lämnas 

till användarna i bearbetningsprocessen. Detta påvisar även respondenternas tillit till systemet 

och att det i enlighet med Arnold et al. (2004) sker en matchning av systemet och responden-

ternas kognitiva lösningsmodell.  

 

4.1.5 Intuition vid output 

Det framkom i respondenternas svar att för att användningen av redovisningssystemet ska fun-

gera effektivt måste registrerad data vara korrekt. Respondenterna uppgav att kvaliteten på be-

slutsunderlaget avgörs av pålitligheten på indata. En respondent berättade: “… oavsett hur 

mycket systemen utvecklas så är det kvaliteten på data som är avgörande för kvaliteten på 

slutprodukten.”. Användningen av digitala system har bidragit till att respondenterna behöver 

göra mindre handpåslag för att färdigställa beslutsunderlagen. Respondenterna uppger att de 

således kan lägga mer tid på att utföra avancerade analyser i systemen. Utvecklingen har gått 

mot att användarna kan lägga mindre tid på manuella kontroller och mer tid på att färdigställa 

företagens rapporter. Respondenterna förlitar sig i output, till skillnad från i input, på intuition 

vid avancerade analyser för att kontrollera datas rimlighet och felfrihet. Tid och energi läggs på 

att analysera beslutsunderlaget och kontrollera så att det är pålitligt. Kontroller görs genom att 

korsköra data från olika system. De som använder ett sammansatt system har däremot inte 

samma möjligheter till kontroll då de bara har en databas. Det läggs mindre tid i ett senare skede 

i processen på att spåra möjliga felaktigheter. En förutsättning för att beslutsunderlagen ska 

vara pålitliga är enligt Law (red. 2016) att alla transaktioner för perioden finns med i systemet 

så att informationen är fullständig och verifierbar. Utifrån respondenternas beskrivning kvarstår 

de brister i verifierbarhet och pålitlighet som uppstår vid dataregistrering även i det slutliga 

beslutsunderlaget då respondenterna uppger att begränsade kontroller sker. Eftersom pålitlig-

heten inte kan verifieras så kan den inte heller garanteras. 

 

Som det framkom i stycket ovan finns det en tendens att användarna av redovisningsinformat-

ionen förlitar sig på att beslutsunderlagen som är producerade i samverkan med ett intelligent 

beslutsstöd är korrekta. Detta innebär enligt respondenterna att det kritiska tänkandet försvinner 

och siffrorna på skärmen blir en “sanning som inte stämmer överens med verkligheten”. Det är 
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riskabelt att användarna vid output förlitar sig på att kontrollerna vid input är korrekta. Då stora 

delar av inputprocesserna har automatiserats och utförs av systemet innebär det är verifieringen 

av redovisningsinformationen överlåts till systemet. Vid manuella kontroller vet responden-

terna om beslutsunderlaget är felfritt, men vid automatiska kontroller i systemet kan detta inte 

garanteras, vilket minskar dess pålitlighet enligt Law (red. 2016). När användarna förlitar sig 

på siffrorna som produceras i samverkan med systemet och förlitar sig på att kontroller av in-

formationens pålitlighet övertas av systemet leder det till teknologisk dominans (Arnold et al., 

2004). Vid teknologisk dominans leder användandet av system till sämre beslutsfattande för 

användaren vid framtagandet av beslutsunderlag. När respondenterna inte gör egna kontroller 

så förloras den erfarenheten och således expertisen att göra kontroller utan systemet, i enlighet 

med Arnold et al (2004). Detta innebär att respondenterna, som är experter i sin yrkesroll, be-

sitter samma egenskaper som en novis när de hanterar beslutsunderlag i systemet.  

 

4.1.6 Kontroll genom intuition  

Respondenterna menar att oavsett hur mycket av processen att producera beslutsunderlaget som 

kan automatiseras i ett system så kommer det alltid finnas en liten del av besluten som beror på 

praktiskt yrkeskunnande och yrkeserfarenhet, vilken inte går att programmera in i ett system. 

De hänvisar till detta yrkeskunnande som en “ryggmärgskänsla” exempelvis när det handlar 

om att bedöma rimligheten i data eller information. Vi tolkar respondenternas beskrivning av 

“ryggmärgskänsla” som ett uttryck för intuition i enlighet med TTD (Arnold et al., 2004), då 

besluten grundas i erfarenhet hellre än analytiska regler. Intuition är enligt Dreyfus och Dreyfus 

(1980) ett framträdande karaktärsdrag hos experter. 

 

Respondenterna uppger att deras intuitiva förmåga försämras av automatiserad dataregistrering. 

Enligt teorin om teknologisk dominans (Arnold et al., 2004) är respondenterna då sämre rustade 

för att fatta bra beslut utifrån det beslutsunderlag som producerats i samverkan med systemet. 

Automatiserade processer gör att användare inte utnyttjar sin erfarenhet och därför inte använ-

der sin expertis. Med definitionen av expertis som en relationell och föränderlig kunskap i en-

lighet sociomateriell teori (Orlikowski, 2007) så kan expertis försämras i samverkan mellan 

system och användare. Det innebär att när de inte använder sin expertis uppstår det enligt TTD 

en risk för teknologisk dominans, som leder till sämre beslutsfattande.  
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Det är viktigt för företag att använda sig av system som matchar användarnas kompetens annars 

finns det en risk att beslutsfattarna fattar sämre beslut enligt Arnold et al. (2004). Detta för att 

användaren inte förstår systemets funktioner, då systemet tar över beslutsfattandeprocessen vid 

teknologisk dominans (Arnold et al. 2004). Orsaken till detta är att utvecklingen av de digitala 

systemen förändrar användarnas handlingsförmåga. Respondenterna beskriver hur deras för-

måga att göra till exempel rimlighetsbedömningar minskar då systemet tar över den arbetsupp-

giften. Det leder i sin tur till att respondenterna förlorar sin förmåga att göra rimlighetsbedöm-

ningar då de förlitar sig på att teknologin löser det automatiskt. Vid användarens minskade 

erfarenhet blir följden att deras expertis minskar och intuitionen går förlorad. Vi anser att re-

spondenternas expertis understiger systemets expertis, vilket enligt TTD (Arnold et al., 2004) 

innebär att risken ökar för att användaren tar sämre beslut med beslutsstödet som systemet pro-

ducerar. Då respondenterna på grund av bristande expertis inte har någon möjlighet att verifiera 

pålitligheten blir beslutsunderlaget mindre kvalitativt enligt Law (red. 2016). 

 

4.2 Relevans & Fullständighet  

4.2.1 Information overload  

Respondenterna upplever att data som registreras är tillräcklig i avseendet att det går att mata 

in stora mängder data på ett sätt som inte kan hanteras utan det digitala systemet. Responden-

terna uppger att data som registreras och sedan lagras i det digitala systemet är oerhört omfat-

tande. Det finns enligt respondenterna inte något problem med fullständigheten i data i förhål-

lande till de syften som den är avsedd för. De menar att det i många fall snarare känns som att 

det finns ett överflöd av data att hantera i systemen. Många uppger att de förlitar sig på att ingen 

data utelämnats när den väl matats in i systemet. Det framkommer exempel på detta från inter-

vjuerna där respondenterna säger att det är svårt för digitala fakturor att försvinna från systemet 

jämfört med pappersfakturor. Denna beskrivning av informationens omfattning gör att Laws 

(red. 2016) fullständighetsdimension aktualiseras, då respondenterna beskriver data som syfte-

senlig. Respondenterna hade inga kommentarer om relevansen i underlaget i samband med in-

put. Vi anser att deras uppfattning om en alltför omfattande datamängd tyder på att fullständig-

heten i sig hämmar deras förmåga att uttyda relevansen i underlaget. Eftersom detta snarare 

ökar osäkerheten kan data enligt Law (2016) inte vid input anses vara relevant. Respondenter-

nas beskrivning kan förklaras som “information overload”, vilket enligt Romney och Steinbart 

(2018) innebär att respondenternas kognitiva förmåga överbelastas till följd av att en alltför stor 
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mängd information presenteras. När fullständighet sker på bekostnad av begriplighet, kan vi 

även tolka det som att formatet som informationen presenteras i inte tillåter en kognitiv fit mel-

lan respondenterna och de digitala systemen. Överflödet av information kan leda till sämre be-

slutsfattande vid registrering av data och således till sämre kvalitet på beslutsunderlaget,  

i enlighet med Law (red. 2016).  

 

 

Respondenterna har själva uppgett att en stor del av deras bristande förståelse vid bearbetning 

av information i de digitala systemen kan bero på bristande kunskap om systemets funktioner. 

Respondenterna hänvisar till vikten av kontroller av informationen vid dataregistreringen. De 

menar att dessa kontroller har stor betydelse för huruvida de kan avgöra om informationen som 

bearbetas är rätt för sitt syfte och om den behöver kompletteras ytterligare. Respondenterna 

säger att om de kontroller som genomförts i input garanterat att informationen stämmer, blir 

det material som bearbetas mer kvalitativt. Likaså förklarar respondenterna, om data som matas 

in inte kontrolleras i samband med registreringen så ökar risken för att felaktig information 

bearbetas och tillslut blir färdigt beslutsunderlag som beslut fattas utifrån. Respondenterna upp-

ger dock att de förlitar sig på dessa kontroller. Denna beskrivning tolkar vi utifrån Laws (red. 

2016) kvalitetsdefinitioner som att det är först när pålitligheten i underlaget kan verifieras ge-

nom kontroller som även relevansen kan uttydas av respondenterna. Eftersom kontrollerna upp-

levs som tillräckliga av respondenterna vid dataregistrering så upplevs även informationen som  

relevant, i enlighet med Law (red. 2016).  

 

4.2.2 Missvisande format försämrar relevans  

Respondenterna menar att det krävs en större del manuell hantering vid bearbetning än vid 

dataregistrering, vilket ökar risken för fel och sämre kvalitet. De anser att informationen i detta 

stadie åtminstone utgör en grund för vad de ska fortsätta leta efter och komplettera informat-

ionen med. Vissa respondenter menar att den otroligt stora mängden data som finns i ett digitalt 

system gör det svårare att nå just den data som behövs för ett specifikt syfte. Den information 

som finns i redovisningssystemet täcker i princip det som behövs för att minska osäkerheten 

vid beslutsfattande. Presentationen av informationen i systemet kan dock tolkas på ett missvi-

sande sätt eller upplevas som att viktig information utelämnas. Respondenterna menar att de 

ibland på grund av detta behöver komplettera informationen från systemet genom att antingen 

gå och prata med de ansvariga för en viss typ av information så att de kan lägga till det som 

saknas, eller få en del av informationen förklarad för sig. Ofta behöver underlaget kompletteras 



36 

 

med diskussioner med fler professioner. Därför kan informationen trots dess stora omfattning 

upplevas som ofullständig när den presenteras i ett format som begränsar respondenternas be-

griplighet och förmåga att uttyda relevans enligt Law (red. 2016). Eftersom informationen är 

ordnad i ett format som inte stämmer överens med hur respondenterna vill ha informationen 

presenterad så är den upplevda relevansen inte särskilt god utifrån Laws (red. 2016) definition. 

Vi tolkar det som att systemet producerar fullständig information utifrån Laws definition (red. 

2016), men på grund av en alltför stor omfattning och ett, för respondenterna, missvisande for-

mat kan de inte hitta rätt information i systemet och den upplevda relevansen försämras.  

 

Det är på sättet information ordnas i det digitala systemet som är avgörande för huruvida re-

spondenterna upplever om den känns relevant. I deras fall påverkas relevansen i hög grad av 

formatet som den presenteras i. De uppger att relevant information är svår att identifiera när 

den inte presenteras i det format de efterfrågar. Enligt Law (red. 2016) tyder detta på att full-

ständighet i detta fall hämmar begripligheten eftersom respondenterna inte upplever att de får 

en överskådlig bild av registrerad data. Således är det svårt för respondenterna att uttyda datas 

relevans då den omfattande mängden data gör att relevant data blir svårare att identifiera. Den 

upplevda fullständigheten samt relevansen minskar därför i enlighet med Law (red. 2016), ef-

tersom formatet som informationen presenteras i kan begränsa deras möjligheter att förstå un-

derlaget och göra det svårare för dem att avgöra vilken information som behövs eller saknas. 

Respondenternas utsagor stödjer Laws (2016) förklaring av hur begriplighet och fullständighet 

påverkar varandra, det vill säga att fullständighet ibland sker på bekostnad av begriplighet. I 

takt med att fullständighet blir allt lättare att uppnå med digitala system, blir begriplighetsdi-

mensionen allt viktigare för att respondenterna ska uppleva beslutsunderlaget som kvalitativt. 

 

I de fall då fullständigheten sker på bekostnad av begripligheten tolkar vi det som att respon-

denterna inte besitter den expertis som krävs för att kunna förstå hur systemet ordnar informat-

ionen. Enligt TTD (Arnold et al., 2004) är expertis en statisk egenskap, som uppnås av individen 

och därefter bibehålls (eftersom den är helt beroende av användarens erfarenhet). Enligt socio-

materiell teori (Orlikowski, 2007) är expertis dock en relationell förmåga, som förändras i sam-

verkan mellan användare och system. Eftersom den teknologiska utvecklingen leder till att ar-

betssättet ständigt förändras uppstår en brist på expertis hos användaren som avser använd-

ningen av systemet. I detta fall utgörs den förändrade handlingsförmågan av användarnas för-

måga att förstå informationen som skapas i samverkan mellan användare och system. 
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Det framkommer i intervjuerna att respondenterna är bekanta med de system de använder för 

att ta fram beslutsunderlag. Systemet matchar uppgiftens komplexitet eftersom all data finns 

tillgänglig och analysfunktioner är inbyggda. Ekonomisystemets sätt att ordna och presentera 

information matchar däremot inte respondenternas kognitiva lösningsmodell (Arnold et al., 

2004), vilket visas genom deras behov av att komplettera informationen. Liksom i kontroll- och 

verifieringskapitlet återkommer användarna till att det krävs mer IT-kunskap. Vid bearbet-

ningsprocessen uppger respondenterna att det är mer komplext att ta fram beslutsunderlaget 

och att det kräver större kunskap om systemet för att förstå framtagningen. Vi anser att respon-

denternas expertis i system är begränsad men är oerhört viktig för att kunna ta fram kvalitativa 

beslutsunderlag. Respondenterna uppger själva att denna kunskap blir allt viktigare i takt med 

att de digitala systemen utvecklas och uppdateras. Detta innebär att beslutsunderlaget som pro-

duceras i samverkan mellan användare och system i bearbetningen misstolkas av användarna 

som inte besitter tillräcklig erfarenhet och således expertis för att kunna tolka informationen 

rätt. Detta utgör därför en förklaring till varför de användare som arbetar i ekonomisystemet 

upplever att informationen inte är relevant. 

 

4.2.3 Mer detaljerade rapporter i output  

I output har informationen blivit ett färdigt beslutsunderlag, till exempel en rapport eller pro-

gnos som ska användas för att fattas beslut utifrån. Flera respondenter uppger att beslutsun-

derlaget som produceras i output är tillräckligt för att använda som beslutsunderlag. Respon-

denterna uppger genomgående att detaljerade beslutsunderlag är fullständiga och relevanta, då 

 de får översikt och kan fatta välinformerade beslut. 

 

Respondenterna pratade om att beslutsunderlaget som tas fram med de digitala systemen är 

detaljerad utan att begränsa hur väl den kan förstås, och kan därmed anses vara fullständig men 

inte på bekostnad av begriplighet och relevans enligt Law (red. 2016). Respondenterna menar 

att beslutsunderlaget som tas fram i samverkan med deras system gör det möjligt att mäta mer 

detaljerade prestationer, såsom möjligheten att kunna ta fram en resultaträkning per anställd. 

De kan då bryta ut data för att utifrån den kunna fatta välinformerade beslut. Ett annat exempel 

från respondenterna förklarar att beslutsunderlaget från de digitala systemen ger tillgång till 

mer detaljerad information om segment, kunder och produkter. Respondenterna anser att digi-
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tala system har bidragit till att deras färdiga rapporter blivit mer detaljerade. Några av respon-

denterna använder systemet till att göra ad hoc-analyser för att analysera specifika konton, 

transaktioner och poster. Denna arbetsprocess underlättas av ett digitalt system då responden-

terna uppger att systemet är transparent och överskådligt. Denna beskrivning passar in i Laws 

(red. 2016) kvalitetsdimension relevans då överskådlighet bidrar till ökad förståelse som i sin 

tur förbättrar beslutsunderlagets kvalitet. I detta stadie upplever respondenterna beslutsunderla-

get enligt Law (red. 2016) som fullständigt och relevant. Fullständighet motiveras av att de inte 

behöver göra kompletteringar för att kunna använda sig av beslutsunderlaget, vilket i sin tur 

innebär att ingen information saknas. Enligt relevansdimensionen leder detaljer, och således 

ökad fullständighet, i det här fallet till förbättrat beslutsunderlag eftersom det minskar osäker-

heten kring specifika prestationer och möjliggör beslutsfattande om specifika åtgärder. Det upp-

fyller därför fullständighetsdimensionens kriterier enligt Law (2016).  

 

Till skillnad från bearbetningsprocessen upplevs beslutsunderlaget i outputprocessen som full-

ständig och relevant. Detta för att beslutsunderlaget då blivit färdigproducerat och har vid out-

put tagits fram för ett specifikt syfte, vilket gör det lättare för respondenterna att identifiera om 

någon information saknas. De kan således avgöra vilken information som är relevant samt om 

underlaget behöver kompletteras, vilket även gör att de vet när det är fullständigt. Att respon-

denterna upplever att beslutsunderlaget är både relevant och fullständigt tyder även på att de 

har upplevt en begriplighet avseende användningen av systemet samt förståelse för beslutsun-

derlaget, i enlighet med Laws (red. 2016) kvalitetsdimensioner. Denna beskrivning stämmer 

även överens med teorin om teknologisk dominans, som fastställer att när användare upplever 

systemet som lättanvänt (och således kan ta fram beslutsunderlag som upplevs som relevant) 

har en kognitiv lösningsmodell som passar systemets. Det råder alltså en så kallad kognitiv fit. 

Även bekantskapen med systemet har i outputstadiet bedömts som god hos respondenterna, då 

de inte upplevt några svårigheter med att ta fram det underlag som behövs för de beslut som 

underlaget syftar att stödja. Uppgifternas komplexitet är betydligt högre i outputstadiet än i 

inputstadiet. Dock avser denna komplexitet en uppgift som ingår i respondenternas yrkesroll, i 

vilken de blivit definierade som experter. I denna del kan samverkan med systemet anses vara 

mer på användarens villkor än systemets (som i input) eftersom experten som ska ta ett kom-

plext beslut som matchar dess kognitiva lösningsmodell har goda möjligheter att använda be-

slutsstödet för att ta bra beslut utan att riskera att teknologisk dominans inträder. Detta har även 

att göra med att outputprocessen inte blivit automatiserad i lika hög grad som inputprocessen.  
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4.3 Begriplighet 

4.3.1 Svåranvända system vid input 

Majoriteten av respondenterna ansåg inte att informationen i systemet var begriplig i inputpro-

cessen och de tyckte inte att det digitala systemet producerade logisk information. En respon-

dent uppgav att: “Arbetet [i systemet] tar alldeles för lång tid och man måste verkligen veta 

vad man letar efter för att hitta rätt data. Det är inte ett helt enkelt system.”. Att respondenterna 

upplevde systemet som “ologiskt” berodde inte på att de inte var bekanta med systemet, ef-

tersom de alla uppger att de har en lång erfarenhet av att arbeta i digitala system. Vi tolkar deras 

upplevelse av systemet som tidskrävande, svårt och ologiskt som att det i enlighet med Arnold 

et al. (2004) inte matchar deras kognitiva lösningsmodell. Vad som avgjorde huruvida respon-

denterna upplevde det digitala systemet som begripligt var inte deras expertis i sin yrkesroll 

utan snarare hur respondenterna upplevde systemets användbarhet. Respondenterna ansåg även 

att automatiseringen av inputprocessen medförde att de inte längre kunde använda sin yrkes-

mässiga expertis, främst vid dataregistrering, vilket gjorde att de inte alltid förstod information 

i systemet. Enligt TTD (Arnold et al., 2004) inträder teknologisk dominans när tekniken tar 

över en beslutsprocess där användarens expertis är begränsad. Utifrån respondenternas beskriv-

ning av sin otillräckliga kunskap kring användningen av systemet blir teorin om teknologisk 

dominans dock inte tillräcklig. Eftersom respondenterna besitter yrkesmässig kunskap i enlig-

het med en expert utifrån Arnold et al (2004), men de beter sig inte som experter i sitt sätt att 

använda systemet. Men genom att applicera sociomateriell teori (Orlikowski, 2007) kan vi för-

stå expertis som en relationell förmåga. Eftersom respondenterna förlorar erfarenhet och för-

ståelse för hur dataregistrering sker kan de därmed förlora sin expertis. Respondenterna anser 

att deras intuition är viktig utöver ett begripligt beslutsunderlag och att de digitala systemen gör 

det svårare för dem att ta beslut på intuition, främst vid dataregistrering, vilket gör att en viss 

del av deras expertis går förlorad på grund av automatisering. Respondenterna var oense om 

hur väl systemet matchade deras kognitiva lösningsförmåga, men de var överens om att intuit-

ion var viktigt.  

 

4.3.2 Lättanvända system vid output 

Från intervjuerna med respondenterna framkom att förståelse för informationen som presente-

rades i systemet vid output var mycket viktig för hur kvaliteten på det färdiga beslutsunderlaget 

upplevdes. Beslutsstöden anses av respondenterna vara mycket användarvänliga i den här delen 

av produktionen av beslutsunderlag eftersom de enligt respondenterna utgör ett stort stöd vid 
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olika analyser, för att jämföra data och fatta beslut utifrån beslutsunderlaget. Respondenterna 

tycker att systemet främjar deras förståelse för informationen som produceras i systemet vid 

output. Respondenterna förklarar att huruvida framtagandet av ett beslutsunderlag i ett digitalt 

system leder till mer kvalitativt beslutsunderlag beror på om de själva kan identifiera och förstå 

vad beslutsunderlaget ska användas till. De uppger att när detta sker blir systemet mer stöttande 

än styrande. Denna beskrivning kan kopplas till Arnold et als (2004) beskrivning av hur en 

expert beter sig i förhållande till ett beslutsstöd och är ett tydligt exempel på när systemet an-

vänds som en “elektronisk kollega”. Eftersom respondenterna besitter tillräcklig expertis att 

kunna förstå underlaget och ta beslut självständigt från systemet tyder på att kognitiv fit råder. 

Denna uppstår således för att det finns en samverkan mellan systemet användarens expertis 

enligt Arnold et al (2004). Det innebär till exempel att systemets sätt att ordna information vid 

problemlösning matchar respondentens sätt att ordna information. Ett överskådligt format är 

enligt Law (red. 2016) ett kriterium för begriplighet således anser vi att respondenterna finner 

underlaget begripligt. Eftersom systemet matchar deras kognitiva lösningsmodell har respon-

denterna kapacitet att skapa kvalitativt beslutsunderlag i samverkan med beslutsstödet, vilket i 

sin tur leder till bättre beslutsfattande.  

 

4.4 Tillgänglighet 

I intervjuerna framkom det att en av de tydligaste effekterna som respondenterna hade upplevt 

med att använda digitala system var tidsbesparingen som skedde då användarna kunde komma 

åt informationen betydligt snabbare. Respondenterna uppger att i deras digitala redovisnings-

system är de inte beroende av någon annan för att få tillgång till beslutsunderlaget. Detta inne-

bär för respondenterna som arbetar i företag med anställda i olika länder att behöriga har till-

gång till information i systemet när som helst och varifrån som helst, och är inte beroende av 

att någon annan skickar informationen till dem. Respondenterna uppger att de digitala systemen 

har bidragit till att fler av deras användare inom företaget har fått en bättre översikt över verk-

samheten, då fler användare har tillgång till mer information. Det lyftes även fram i intervjuerna 

att tillgång till information i rätt tid gör det möjlig för användarna att göra kontinuerliga upp-

följningar. Respondenterna tog upp att den uppdaterade redovisningsinformationen leder till att 

de har tillgång till relevanta beslutsunderlag. 
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Respondenternas beskrivning av tillgänglighet är i enlighet Laws (red. 2016) kategorisering av 

information som är tillgänglig i rätt tid och på rätt plats. Vi tolkar att respondenternas hänvis-

ningar till att informationen är tillgänglig i rätt tid och att deras överblick över verksamheten 

ökar till följd av att tillgängligheten är en aspekt av relevans (red. Law, 2016).  Den relationella 

handlingsförmågan utvecklas då systemen och användarna samverkar (Orlikowski, 2007), vil-

ket i detta fall innebär att användarna upplever att de kan lägga mer tid och energi på kvalifice-

rade arbetsuppgifter, och mindre tid på registrering och kontroller. De uppgav att detta var en 

av de största fördelarna med automatisk dataregistrering är att tid kan läggas på kvalificerade 

arbetsuppgifter istället för manuell dataregistrering då samverkan mellan användarna och sy-

stemen har gjort så att de kan fokusera på att utveckla mer avancerade analysmetoder. 

 

Det digitala systemet gör att användarna av beslutsunderlaget har möjlighet att analysera inne-

hållet oavsett var de befinner sig. Att redovisningsinformationen blir tillgänglig snabbare i takt 

med den teknologiska utvecklingen innebär att beslutsunderlaget blir tillgänglig i rätt tid. Att 

informationen både finns tillgänglig i rätt tid och är oberoende av var användaren befinner sig 

då informationen kan nås via internet bidrar till att beslutsunderlaget blir mer kvalitativt då 

information produceras när den fortfarande är relevant. Genom den ständiga utvecklingen av 

de digitala systemen kan analyser göras vid en tidigare tidpunkt vilket leder till att rapporterna 

blir tillgängliga tidigare. Ökad tillgänglighet leder enligt Law (red. 2016) till att informationen 

blir mer kvalitativ. 

 

Från respondenternas svar framgick det att de ansåg att tillgängligheten av relevant redovis-

ningsinformation har förbättrats i takt med utvecklingen av de digitala systemen. Detta har bi-

dragit till att respondenterna upplever att beslutsunderlagen har blivit bättre. Det framkom även 

att de upplevde sig ha god översikt över all insamlad data och att de uppfattar att de har bra 

kontroll över hela verksamheten genom funktioner som mer effektiv budgetering och progno-

stisering. Med utgångspunkt i teorin om teknologisk dominans (Arnold et al., 2004) tyder re-

spondenternas upplevelse om att beslutsunderlagen har blivit bättre eftersom det är en match-

ning mellan användares och systems expertis. Detta innebär att respondenterna upplever syste-

met som lättanvänt, vilket tyder på en kognitiv fit i enlighet med TTD (Arnold et al., 2004).  

Respondenterna förstår beslutsstödet som produceras av systemet och kan utifrån det fatta bra 

beslut i rätt tid. Uppfattningen att redovisningsinformationen är relevant kan bero på att inform-

ationen är tillgänglig i rätt tid, det vill säga att informationen produceras när den är aktuell. 

Därav är det en viktig aspekt att informationen är tillgänglig vid rätt tidpunkt annars finns det 
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risk för att beslutsunderlagen kommer för sent och därav att det fattas beslut utifrån ett irrelevant 

beslutsunderlag. I enlighet med Law (red. 2016) tolkar vi detta som att beslutsunderlaget är 

tillgängligt i rätt tid i de digitala systemen.   

 

Det framkom i respondenternas svar att användningen av digitala system har bidragit till att 

deras redovisningsinformation uppdateras snabbare och åtgärder kan vidtas snabbare vid even-

tuella felaktigheter. Genom de digitala systemen finns det möjlighet att snabbare följa upp till 

exempel omsättningsbudget och årets försäljning jämfört med tidigare års försäljning. Vid upp-

täckter av avvikelser finns det möjlighet för respondenterna att snabbare vidta åtgärder för att 

förändra företagets utfall om avvikelsen tyder på att de till exempel inte kommer uppnå årets 

uppsatta mål. En av våra respondenter tog upp aspekten att deras användning av molnbaserad 

och automatiserade system har gjort att det finns en förväntan på att så fort det sker något ska 

den informationen finnas inlagd i systemen. Denna förväntan sträcker sig även till att all in-

formation i systemet ska stämma. När information är realtidsuppdaterad förändras arbetssättet, 

då det ställs högre krav på att all data måste läggas in i systemet direkt. Det leder även till att 

bearbetning och kontroller kan göras i realtid. Detta innebär att relationen mellan systemen och 

användarna förändrats och så även deras handlingsförmåga enligt den sociomateriella teorin 

(Orlikowski, 2007). Då stora delar av inputen har automatiserats och uppdateras snabbare kan 

användarna använda systemen till att jämföra faktiskt utfall med förväntat. I enlighet med Law 

(red. 2016) ger denna ökade tillgänglighet ökad relevans för beslutsunderlaget då det korrigerar 

tidigare förväntningar. Realtidsuppdaterad information gör även underlagen mer pålitliga då 

data kommer in i systemen direkt och representerar således verkliga händelser. Flera kvalitets-

dimensioner förbättras med att redovisningsinformationen uppdateras snabbare för att besluts-

underlagen blir tillgängliga i rätt tid och mer relevanta.  
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5. Slutsats och bidrag 

5.1 Kvalitet 

Kvaliteten i beslutsunderlag är beroende av de beslut som fattas vid framtagandet. Det framgick 

att risken för sämre beslutsfattande med beslutsstöd var mest framträdande i samband med in-

put, där automatisering ledde till minskad relationell expertis. Respondenterna blev noviser i 

samverkan med systemet vid dataregistrering. Respondenterna uppgav att bristande kontroll 

påverkade redovisningsinformationens verifierbarhet och pålitlighet. Förmåga att utföra kon-

troller har påverkats negativt av automatisering vilket leder till sämre kvalitet på beslutsun-

derlaget. Kvalitetsbristen förvärrades av den automatiska spridningen av fel vid bearbetning. 

Spårbarhet är för respondenterna en central aspekt av kvalitativ information. Vi har identifierat 

spårbarhet som en viktig underkategori till verifierbarhet, en egenskap som är av särskild vikt 

vid bedömningen av kvalitet i digitala redovisningssystem. 

 

Digitala system har möjliggjort en ökad fullständighet i beslutsunderlagen men att det inkom-

mer mer data i systemen behöver inte innebära att data är mer kvalitativ. Respondenterna upp-

lever att fullständighet sker på bekostnad av begriplighet och relevans. Vi har visat att begrip-

lighetsdimensionen är viktig för att respondenterna ska uppleva beslutsunderlaget som kvalita-

tivt, framförallt när fullständighet blir allt lättare att uppnå med digitala system.  Begripligheten 

i redovisningsinformationen ökar när det är en kognitiv fit mellan användare och system, och 

vid en matchning däremellan blir följden att användarna kan utnyttja sin expertis för att fatta 

beslut på intuition. Då upplevs intelligenta beslutsstöd som en “elektronisk kollega”. Relevans-

dimensionen är endast viktig vid bearbetning och output, då det är först då som dess syfte kan 

definieras. Tillgängligheten som följer av realtidsuppdaterad redovisningsinformation innebär 

mer relevant och därför mer kvalitativt beslutsunderlag. 

 

Sammanfattningsvis upplever respondenterna en kognitiv fit med systemet i bearbetnings- och 

outputskedet. Kvaliteten på det färdiga beslutsunderlaget vid output avgörs av data som regi-

streras i input. Då kontrollerna i input automatiseras inträder teknologisk dominans då använ-

darna förlitar sig på systemen för verifiering. Bristen i kontroll vid input påverkar kvaliteten på 

redovisningsinformationen genom hela framtagandeprocessen: “Skräp in, skräp ut” för att ci-

tera en respondent. Bristen på verifierbarhet har en negativ inverkan på redovisningsinformat-
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ionens kvalitet vid output då det är genom verifiering som datas pålitlighet, begriplighet, till-

gänglighet, relevans och fullständighet avgörs. Kvalitetsbristen som följer av den teknologiska 

dominans som drabbar respondenterna i inputstadiet drabbar således även beslutsunderlaget i 

output. 

 

5.2 Expertis 

Vi har visat att respondenterna upplever att deras förmåga att fatta beslut i samverkan med ett 

redovisningssystem i högsta grad är beroende av deras expertis i sin yrkesroll. Den här slutsat-

sen dras i enlighet med teorin om teknologisk dominans, som säger att användare som är ex-

perter kan fatta beslut som leder till produktion av kvalitativa beslutsunderlag i samverkan med 

ett beslutsstödjande system. Arnold et al. (2004) syftade till att undersöka i vilka fall det var 

sannolikt att ett beslutsstödjande system ledde till bättre eller sämre beslutsfattande för en ex-

pert. Det framgick i forskningen att en expert antingen accepterar beslutsstödet och att det då 

leder till bättre beslutsfattande, eller att beslutsstödet inte accepteras, och att experten då bortser 

från det råd som beslutsstödet ger (Arnold et al., 2004). Syftet var att ta fram de utfall som var 

sannolika för att bidra till att implementeringen av system sker mer framgångsrikt i framtiden. 

Arnold et al. (2004) visar genom sin forskning att experter aldrig drabbas av teknologisk domi-

nans och fattar sämre beslut i samverkar med systemet, och att experter antingen får stöd i 

systemet och fattar bättre beslut, eller inte får stöd i systemet och bortser ifrån dess råd. 

 

Vi har studerat en situation då expertens förhållningssätt till systemet inte faller inom de 

ovanstående kategorierna. Situationen identifierades i respondenternas beskrivning av sitt för-

hållningssätt till automatiserad dataregistrering. Respondenternas beskrivningar karaktäriseras 

av brist på översikt och oförmåga att identifiera en lösning, och svarar mot Dreyfus och Dreyfus 

(1980) beskrivning av en novis. Våra respondenters förhållningssätt vid beslutsfattande i syste-

met tydde på teknologisk dominans, och därmed en risk för sämre beslutsfattande, och sämre 

kvalitet på det producerade beslutsunderlaget. Den förklaring som hade lett till att förutsätt-

ningarna skilt sig åt från Arnold et als (2004) - att våra respondenter till skillnad från deras inte 

haft möjlighet att välja bort beslutsstödet - diskuterades i första hand. Då respondenterna ut-

tryckt att de föredrog automatisk dataregistrering framför manuell registrering (och i vissa fall 

själva aktivt fattat beslut att automatisera) ansåg vi att det inte var en tillräcklig förklaring. 

Respondenterna hade, med i genomsnitt 20 års erfarenhet inom sitt område, aktivt valt att förlita 

sig på ett beslutsstöd som de var medvetna om bidrog till minskad verifierbarhet och spårbarhet.  
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Vi identifierar att anledningen till att TTD inte kan förklara varför experter blir noviser är att 

teorin om teknologisk dominans definierar expertis som en statisk egenskap. Arnold et al. 

(2004) har inte haft som syfte att diskutera huruvida expertis som egenskap kan förändras i 

samverkan med intelligenta beslutsstöd, utan i första hand varit intresserade av att identifiera 

sannolika utfall av implementering. Vi har genom att applicera den sociomateriella teoribild-

ningens förståelse för expertis som en relationell förmåga (Orlikowski, 2007) visat att våra re-

spondenter kan “förlora” sin expertis i samverkan med ett system. Handlingsförmåga är enligt 

sociomateriell teori är en komplex och föränderlig kunskap och den beskrivningen stämmer väl 

överens med respondenternas föränderliga förhållningssätt. I senare bearbetnings- och output-

stadier utrycker de en stor tillit till systemets analysverktyg och deras förmåga att i samverkan 

med systemet ta fram kvalitativa beslutsunderlag. Appliceringen av en relationell förståelse för 

expertis på teorin om teknologisk dominans möjliggör en undersökning av inte bara sannolika 

utfall, utan även de fall där respondenternas svar avviker ifrån modellen. Den här förändringen 

i förståelsen för expertis gör att vi kan nå en djupare förståelse för våra respondenters agerande 

i samverkan med systemet och hur detta påverkar kvaliteten på redovisningsinformation som 

beslutsunderlag. 

 

Teorin om teknologisk dominans belyser många risker vid implementeringen av ett system, 

men Arnold et al. (2004) menar att implementering aldrig kan leda till ökad risk för fel så länge 

användaren är expert. Vi anser att det i takt med den ökade digitaliseringen av redovisningen 

och redovisningssystem är värdefullt att problematisera den här synen på experter. Förståelsen 

av expertis som en relationell förmåga introducerar en risk även vid implementering i ett läge 

då alla användare är experter. Vårt bidrag till teorin om teknologisk dominans är en utvidgad 

förståelse för de risker som kan uppstå i samverkan med digitala system, även då användarna 

är experter. 
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6. Diskussion, begränsningar och fortsatt forskning  

Vår studie gjordes med ett förhållandevis litet respondenturval, och vi anser att det är en av 

uppsatsens begränsningar. Vi har i största möjliga mån tagit hänsyn till begränsningen och varit 

noggranna med att knyta respondenternas intervjusvar till tidigare forskning, till exempel då 

det gäller spridningseffekter och beskrivningar av systemens funktioner. Vi har trots urvalet 

fått en jämn fördelning mellan män och kvinnor, en spridning över flera branscher, och företag 

av olika storlekar. Dock hade det varit intressant att se ifall en undersökning med ett större 

respondenturval och större geografisk täckning kommit fram till samma resultat. De flesta re-

spondenter föredrog att intervjuerna genomfördes per mail och vi anser även att ett större antal 

telefonintervjuer hade gjort studien starkare, då det visade sig att en möjlighet att direkt ställa 

uppföljningsfrågor gav mer djupgående svar. Respondenterna har dock visat stort tålamod och 

tagit sig tid att besvara uppföljningsfrågor, något som i viss utsträckning stärkt underlaget och 

gjort att vi utifrån urvalet ändå kunnat dra vissa slutsatser. 

 

Framtida forskning kan givetvis stärkas av fler fysiska intervjuer eller deltagande observation, 

för djupare insikt i hur kontroller, analyser och presentation faktiskt går till - det finns alltid en 

risk för att respondenter av olika anledningar inte beskriver sitt arbete så som det faktiskt ser 

ut. Det kan också vara hjälpsamt att avgränsa studien mot en bransch, eller ett särskilt steg i 

framtagandeprocessen. Vi anser att det finns goda skäl att fokusera en studie på inputkontroller, 

då det framgick av vår studie att det var här de största kvalitetsriskerna uppkom i samband med 

ökad automatisering. Det hade även varit intressant att undersöka beslutsunderlagets kvalitet 

utifrån en kvantitativ forskningsansats, för att undersöka hur mycket den faktiska kvaliteten 

påverkas av automatisering.  

 

Ur ett vidgat perspektiv hade det varit intressant att vidareutveckla hur noviser bygger upp 

nödvändig erfarenhet och intuition när enklare beslutsfattande automatiseras. Respondenterna 

antydde även att det skedde en avvägning till fördel för tillgänglighet över verifierbarhet och 

pålitlighet. Vår undersökning omfattade inte respondenternas värdering av olika kvalitetsa-

spekter, men det fanns en antydan om att det fanns en tydlig hierarki. En studie om kvalitetsdi-

mensionernas inbördes rangordning hade varit intressant att genomföra. 
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Det står även klart att digitaliseringen är något som sker i hela samhället och påverkar inte bara 

redovisningsbranschen, utan alla branscher. Den ständiga utvecklingen förändrar kraven på 

medarbetarnas kunskaper då det blir allt viktigare med IT-kunskaper, något som även respon-

denterna i denna undersökning upplever. IT-kunskap blir allt viktigare som komplement till 

yrkesmässig kunskap, men då människor har begränsad kognitiv förmåga innebär det alltid en 

avvägning. Att yrkesverksamma inom redovisningsbranschen utvecklar IT-kunskap blir allt 

viktigare när digitala system utvecklas och uppdateras. Framförallt när expertis förstås som en 

relationell förmåga, eftersom det är i samverkan mellan system och användare som expertisen 

uppstår. Att respondenterna i denna studie upplever att denna kunskap till viss del saknas är 

särskilt problematiskt, då digitaliseringen inom redovisning leder till att uppdateringar och för-

ändringar av redovisningssystem sker oftare genom den ständiga utvecklingen. Denna utveckl-

ing innebär även att IT-kunskaperna ständigt måste utvecklas för att följa med i teknologins 

utveckling. Det hade varit intressant att utföra en studie om hur branscher och yrkesroller på-

verkas av artificiell intelligens i framtiden.  

 

The fear is that people will become an extension of a machine, and in this way 

of someone else´s logic process. […] The operator [of the system] has to under-

stand the logic patterns. We need to equip machines to help us, not to replace 

us. Individuals literally become an extension of the tool. 

(Zuboff, 1988, s. 286) 

 

Precis som Zuboff förutspådde år 1988 börjar teknik allt mer integreras och ta över beslutspro-

cesser. Likt hennes undersökning visar denna studie att trenden fortfarande är ständigt på-

gående. I takt med implementeringen av artificiell intelligens och maskininlärning blir kunskap 

om användning av system allt viktigare. Hur kommer detta påverka redovisningen i framtiden? 

Kommer redovisning bli helt automatiserad?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Telefonintervju 
Information om företaget  
Bransch:  

Verksamhetsbeskrivning: 

Antal anställda: 

Antal år sedan företaget gick över till digital redovisning: 

  

Information om respondenten  
Yrkestitel: 

Antal år på nuvarande tjänst: 

Erfarenhet och utbildning: 

 

Frågor:  
1. Vänligen presentera sig själv kort, vad arbetar du med? Beskriv gärna vad du gör en van-

lig arbetsdag.  

Följdfrågor: Vad har respondenten för ansvarsområde? Vilken redovisningsinformation häm-

tas/registreras i det digitala affärssystemet dagligen av respondenten?  

 

2. Vilket eller vilka digitala system arbetar ni i? Hur använder du det digitala system i ditt ar-

bete?  

Följdfrågor: Vilken information har du ansvar för att lägga in i era digitala system? Ge gärna 

exempel på vilka rapporter eller andra beslutsunderlag du hämtar från systemet och hur denna 

rutin går till för dig! Vilka beslut tar du utifrån informationen som du hämtar ut? Är informat-

ionen som du hämtar från det digitala systemet tillräcklig för att ta välgrundade beslut? Vad 

har du för användning av de digitala systemen som beslutsstöd i din yrkesroll? 

 

3. Varför har ni valt att digitalisera ert redovisningssystem?  

Följdfrågor: Vad låg till grund för företagets beslut att byta system? Finns det (1) konkreta 

händelser eller (2) föreställningar om fördelar med digitalisering – som tillgänglighet, effekti-

vitet, färre fel, mindre kommunikation? Respondenternas svar rörde ofta upplevda fördelar, 

som till exempel ökad tillgänglighet och relevans. Därför ställdes följdfrågor som: Hur upple-

ver du att informationens tillgänglighet är i ett digitalt system? Vilka fördelar/nackdelar finns 

det med ökad tillgänglighet? Tycker du att beslutsunderlaget är tillräckligt avseende det syfte 

som informationen är avsedd för? Kan informationen påverka de beslut som det avser att på-

verka? 

 

4. Har ni upplevt några svårigheter eller utmaningar med att gå över till digital redovisning?  

Följdfrågor: Fanns det en “kunskapströskel” för användare i det nya systemet? Vilken ny kun-

skap krävdes? Vilka diskussioner fördes? Har ni digitaliserat hela systemet eller endast delar 

av det? Respondenternas svar rörde ofta begriplighet. Därför ställdes följdfrågor som: Tycker 

du att det digitala systemet är lätt eller svårt att använda? Presenteras informationen i ett for-

mat som gör det överskådligt? Är det någon skillnad vid exempelvis dataregistrering och ana-

lyser av färdigt underlag (såsom rapporter)? Är det lätt eller svårt för dig att hitta och tolka 

den information som produceras med hjälp av ett digitalt system? 



52 

 

 

5. Hur har de digitala tjänsterna förändrat ert användande av redovisningen? 

Respondenternas svar rörde ofta upplevda fördelar, som till exempel ökad tillgänglighet och 

relevans, se följdfrågor ovan. 

 

6. Vilka olika planeringar och prognoser gör du i din yrkesroll?  

Följdfrågor: Har arbetssättet förändrats i detta avseende? Ge gärna exempel!  

 

7. Har tiden du lägger på uppföljning och avstämning (t.ex. för budget) förändrats efter att ni 

gått över till ett digitalt affärssystem?  

Följdfrågor: Hur användes redovisningsinformation i till exempel budgetprocessen vid tradit-

ionell redovisning. Har den digitala redovisningen gjort så att det oftare följs upp hur företa-

get ligger till i jämförelse till budgeten som gjordes i början av räkenskapsåret. Skiljer det sig 

från traditionell redovisning? Respondenternas svar rörde ofta upplevda fördelar, som till ex-

empel ökad tillgänglighet och relevans, se följdfrågor ovan. 

 

8. Hur har sättet att arbeta med upptäckt och hantering av avvikelser förändrats sedan ni gått 

över till ett digitalt affärssystem?  

Respondenternas svar rörde ofta pålitlighet och verifierbarhet. Därför ställdes följdfrågor 

som: Är det möjligt att kontrollera att underlaget är trovärdigt eller sant? Går det att lita på att 

den information som produceras med hjälp av ett digitalt system stämmer? Hur sker kontrol-

ler av redovisningsinformationen i digitala system? Hur ofta görs kontroller vid skapandet av 

rapporter och annat beslutsunderlag?   

 

9. Hur har ditt sätt att använda redovisningen vid beslutsfattande förändrats? Ge gärna ett 

exempel! 

Följdfrågor: Är realtidsuppdaterad och automatiserad redovisning mer användbar i verksam-

heten än den traditionella redovisningen? Vad låg till grund för ett beslut vid traditionell redo-

visning? Vad ligger till grund för ett beslut vid digital redovisning? Är t.ex. företagets divis-

ioner mer “överens” vid ett gemensamt beslutsunderlag? Det ska finnas information om hur 

det användes vid traditionell redovisning och digital redovisning. Respondenternas svar rörde 

ofta fullständighet. Därför ställdes följdfrågor som: Upplever du att informationen är tillräck-

ligt i sin omfattning? Saknas någon information? Vilka fördelar/nackdelar finns det med ökad 

fullständighet? 

 

10. Hur har kommunikationen förändrats mellan dig och dina kollegor?  

Följdfrågor: Krävs det mindre/mer mailkommunikation, färre/fler möten innan budget fast-

ställs? Diskuteras någon aspekt av arbetet mer än andra? Finns det till exempel ett problem-

område (produktionschefen lägger inte in siffrorna i tid) som kräver mer påminnelser och 

uppföljning nu jämfört med tidigare? 

 

 

11. Hur kontrolleras eventuella felaktigheter i er redovisning idag?  

Följdfrågor: Hur har kontrollen av felaktigheter i redovisningen förändrats genom implemen-

teringen av digital redovisning? Vilka risker har beslutsfattaren identifieras och hur hanteras 

de? Gärna en diskussion om hur det kommuniceras, vilken ny kunskap som krävs och om det 

finns några tekniska stödfunktioner på plats för att hantera risken. Respondenternas svar rörde 

ofta pålitlighet och verifierbarhet, se följdfrågor ovan.  
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Mailintervju  
Vi är tre studenter på Lunds Universitet som skriver uppsats om hur digitala system påverkar 

hur individer tar beslut i sitt arbete. Det skulle vara hjälpsamt att veta hur era redovisningssy-

stem har förändrat ditt arbete genom att t.ex. tillgodose rapporter eller annan information som 

underlag för dina arbetsuppgifter och beslut. Det är självklart möjligt för dig att vara anonym i 

vår uppsats, i sådant fall kommer varken namn eller företag att nämnas i uppsatsen. Om det 

finns möjlighet att komplettera svar på telefon eller mail är detta högst uppskattat! 

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Information om företaget  
Bransch:  

Verksamhetsbeskrivning: 

Antal anställda: 

Antal år sedan företaget gick över till digital redovisning: 

 

Information om respondenten  
Yrkestitel: 

Antal år på nuvarande tjänst: 

Arbetserfarenhet (antal år i tjänst eller annan erfarenhet inom redovisning):  

Utbildning: 

 

Frågor:  
1. Vänligen presentera dig själv kort, vad arbetar du med? Beskriv gärna vad du gör en van-

lig arbetsdag.  

Följdfrågor: Vilka beslut hjälper du företag att ta utifrån redovisningen?  

 

2. Vilket eller vilka digitala system arbetar ni i? Hur använder du det digitala system i ditt ar-

bete?  

Följdfrågor: Vilken information har du ansvar för att lägga in i era digitala system? Vilka be-

slut tar du utifrån informationen? Är informationen som du hämtar från det digitala systemet 

tillräcklig för att ta välgrundade beslut? Vad har du för användning av de digitala systemen 

som beslutsstöd i din yrkesroll? Respondenternas svar rörde ofta ökad tillgänglighet och rele-

vans. Därför ställdes följdfrågor som: Hur upplever du att informationens tillgänglighet är i ett 

digitalt system? Vilka fördelar/nackdelar finns det med ökad tillgänglighet? Tycker du att be-

slutsunderlaget är tillräckligt avseende det syfte som informationen är avsedd för? Kan in-

formationen påverka de beslut som det avser att påverka? 

 

3. Beskriv vilka digitala system ni använder idag. Vi är intresserade av system som ger be-

slutsstöd och som tar fram information till beslutsunderlag.  

Följdfrågor: Hur länge har ni arbetat i era befintliga system? Vad hade ni för system förut? 

Hur har systemen ni använder nu förändrats eller uppdaterats de senaste 5-10 åren? Ge gärna 

konkreta exempel! Respondenternas svar rörde ofta fullständighet. Därför ställdes följdfrågor 

som: Upplever du att informationen är tillräckligt i sin omfattning? Saknas någon informat-

ion? Vilka fördelar/nackdelar finns det med ökad fullständighet? 

 

4. Finns det några svårigheter eller utmaningar som du upplever med digital redovisning, till 

exempel svårigheter att kontrollera informationens riktighet, utkräva ansvar, eller dylikt?  

Respondenternas svar rörde ofta pålitlighet och verifierbarhet. Därför ställdes följdfrågor 

som: Är det möjligt att kontrollera att underlaget är trovärdigt eller sant? Går det att lita på att 
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den information som produceras med hjälp av ett digitalt system stämmer? Hur sker kontrol-

ler av redovisningsinformationen i digitala system? Hur ofta görs kontroller vid skapandet av 

rapporter och annat beslutsunderlag?   

 

5. Vilka olika planeringar och prognoser gör du i din yrkesroll?  

Följdfrågor: Har arbetssättet förändrats i detta avseende? Ge gärna exempel!  

 

6. Hur har uppföljning och avstämning (t.ex. för budget) förändrats efter att ni gått över till 

ett digitalt affärssystem?  

Följdfrågor: Hur användes redovisningsinformation i till exempel budgetprocessen vid tradit-

ionell redovisning. Har den digitala redovisningen gjort så att det oftare följs upp hur företa-

get ligger till i jämförelse till budgeten som gjordes i början av räkenskapsåret. Skiljer det sig 

från traditionell redovisning?  

 

7. Hur har sättet att arbeta med upptäckt och hantering av avvikelser förändrats sedan ni gått 

över till ett digitalt affärssystem?  

Respondenternas svar rörde ofta pålitlighet och verifierbarhet, se följdfrågor ovan. 

 

8. Hur har ditt sätt att använda redovisningen vid beslutsfattande förändrats? Ge gärna ett 

exempel! Vi är intresserade att veta hur digitala system har förändrat ditt arbetssätt vid be-

slutsfattande.  

Följdfrågor: Är realtidsuppdaterad redovisning mer användbar i verksamheten än den tradit-

ionella redovisningen? Vad låg till grund för ett beslut vid traditionell redovisning? Vad lig-

ger till grund för ett beslut vid digital redovisning? Respondenternas svar rörde ofta upplevda 

fördelar, som till exempel ökad tillgänglighet och relevans. Därför ställdes följdfrågor som: 

Hur upplever du att informationens tillgänglighet är i ett digitalt system? Vilka fördelar/nack-

delar finns det med ökad tillgänglighet? Tycker du att beslutsunderlaget är tillräckligt avse-

ende det syfte som informationen är avsedd för? Kan informationen påverka de beslut som det 

avser att påverka? 

 

9.  Hur har kommunikationen förändrats mellan dig och dina kollegor?  

Följdfrågor: Krävs det mindre/mer mailkommunikation, färre/fler möten innan budget fast-

ställs? Diskuteras någon aspekt av arbetet mer än andra? Finns det till exempel ett problem-

område kräver mer påminnelser och uppföljning nu jämfört med tidigare? 

 

10. Hur mycket förlitar du dig på systemen vid avvikelseidentifiering? Finns det inbyggda 

kontroller i systemet? Hur går kontrollerna till för att stämma av redovisningsinformation?  

Respondenternas svar rörde ofta pålitlighet och verifierbarhet, se följdfrågor ovan. 

 

11. Hur kontrolleras eventuella felaktigheter i redovisning idag? Har detta arbetet förändrats 

i takt med att systemen har blivit mer digitala?  

Följdfrågor: Hur har kontrollen av felaktigheter i redovisningen förändrats genom implemen-

teringen av digital redovisning? Vilka risker har beslutsfattaren identifieras och hur hanteras 

de? Gärna en diskussion om hur det kommuniceras, vilken kunskap som krävs och om det 

finns några tekniska stödfunktioner på plats för att hantera risken. 
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Bilaga 2 - Respondenternas arbetserfarenhet 

 

 

Respondent Yrkesmässig erfarenhet 

A 20 år 

B 31 år 

C 22 år 

D 20 år 

E 19 år 

F 10 år 

G 19 år 

H 16 år 

I 17 år 

J 17 år 

K 30 år 


