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Abstract 
 

Digitization is one of the biggest shifts in today´s world that is affecting the auditing branch 

rapidly. With the help of computers and advanced software, technologies have been 

developed to make audits more efficient. Today, as a result of digitization, a clear change in 

the industry can be seen in form of simplified everyday life, increased mobility and increased 

efficiency. In this study the purpose is to investigate how the four leading agencies in the 

auditing industry work in todays digitized environment. What is being investigated is how 

digitization contributes to a more efficient audit response and how digitization contributes to 

change the auditor's role to become more effective. This study is a qualitative type that 

alternates between theory and empirical data. Data that has been used for this study is a 

document analysis of the four leading agencies in the auditing industry together with seven 

semi-structural interviews. Surveys are done in order to identify previous researchers’ 

predication whether digitization has positive effects on auditor's role and their audit process. 

The results and the conclusion of the study shows that both the audit process and the auditor's 

role have been positively affected by digitization. Today, an audit consisting of better quality 

can be achieved thanks to digitization and its development of the audit process in the form of 

changed work methodology and implementation of new tools and systems, which leads to a 

more qualified audit. The results of the study also show that the auditor's role has become 

increasingly effective because of digitization and a more efficient audit process. It also 

confirms that digitization does have an impact on auditor's role when it comes to time, 

competence, responsibility, client and social contact, where responsibility has not been 

affected as much as the other. Digitization also give the auditor the possibility to be more like 

an advisor, spend more time with clients and deal with more complex issues within auditing.  

 

The study’s language is in Swedish and will therefore be written in Swedish in the remaining 

parts. 
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 III 

Sammanfattning 
 
Digitalisering är en av framtidens starkaste förändringskrafter vilket påverkar 

revisionsbranschen i en snabb och accelererande takt. Med hjälp av datorer och avancerade 

programvaror har tekniker utvecklats för att på ett mer effektivt sätt genomföra revision. Idag 

kan en tydlig förändring inom branschen ses i form av en förenklad vardag, ökad rörlighet och 

ökad effektivitet som ett resultat av digitalisering. Syftet med denna studie är att undersöka 

hur de fyra ledande byråerna inom revisionsbranschen arbetar i en allt mer digitaliserad 

arbetsmiljö. Det som undersöks är digitalisering och dess bidrag till en effektivare 

revisionsprocess samt digitalisering och dess bidrag till hur revisorns roll har förändrats till att 

bli allt mer effektiv. Studien är av kvalitativt slag med en ansats som växlar mellan teori och 

empiri. En dokumentanalys av de fyra ledande byråerna inom revisionsbranschen samt sju 

semistrukturella intervjuer har gjorts som grund för resultatet. Undersökningarna görs för att 

utifrån studiens resultat kunna identifiera om digitalisering har de positiva effekter på 

revisionsprocessen och revisorns roll som tidigare forskning påvisar. Studiens resultat och 

slutsats visar på att både revisionsprocessen och revisorns roll har påverkats positivt av 

digitalisering. Idag kan en revision bestående av bättre kvalitét ges tack vare digitalisering och 

dess utveckling av revisionsprocessen i form av förändrad arbetsmetodik samt 

implementering av nya verktyg och system, vilket har effektiviserat revisionsprocessen. 

Resultatet av studien visar även på att revisorns roll har blivit allt mer effektiv som ett resultat 

av digitalisering och en effektivare revisionsprocess. Revisorns roll har förändrats i de 

avseenden vilka rör tid, kompetens, ansvar, klientkontakt och social kontakt men där ansvar 

inte har förändrats i lika stor utsträckning. Då digitalisering frigör tid kan revisorn agera mer 

likt en rådgivare och lägga mer tid på komplexa frågor inom revision och komplexa samtal 

med klienter.  
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1 Inledning 
 

Den pågående digitalisering som sker i dagens samhälle påverkar samhället i stort, i en snabb 

och accelererande takt (Civilekonomen 2018). Kairos Future (2016) skriver att digitalisering 

och automatisering är två krafter som kanske just nu är framtidens starkaste förändringskrafter 

globalt. De skriver också att aktiviteter som sker i yrkeslivet såväl som i privatlivet lever i den 

digitala världen och att yrkeslivet har fått en ny dimension. De menar på att den snabba resan 

mot förändring bara kommer att accelerera år efter år. Digitalisering har varit ett stort bidrag 

till en förenklad vardag, ökad rörlighet och effektivitet (Kairos Future 2016). 

 

Vad gäller revision har digitalisering kommit en bit på vägen vid det här laget och det har 

visat sig en tydlig förändring på arbetsuppgifterna (Civilekonomen 2018; Kairos Future 

2016). Kairos Future (2016) skriver att revisorer i framtiden kommer möta konkurrens från de 

som klarar av den drastiska förändring som ständigt pågår och endast de som klarar av 

förändringen kommer att vara konkurrenskraftiga. Enligt tradition har revisorer i sitt arbete 

främst utgått från fysiska dokument, men i takt med digitaliseringens utveckling har det 

möjliggjorts att i allt större utsträckning frångå de traditionella pappersformaten (Bierstaker, 

Burnaby & Thibodeau 2001). Med hjälp av datorer och avancerade programvaror har tekniker 

utvecklats för att på ett mer effektivt sätt lyckas ta emot och analysera information. Detta 

kräver mindre manuell hantering och enklare arbetsuppgifter har kunnat automatiseras. 

Automatisering, i form av att robotar tar över revisorers arbete i enklare monotona uppgifter, 

har blivit allt mer vanligt inom branschen men är i dagsläget fortfarande under pågående 

utveckling (Civilekonomen 2018). Automatisering bidrar till att mer tid frigörs för revisorer 

vilket kan nyttiggöras inom mer komplexa områden (Lombardi, Bloch & Vasarhelyi 2015).  

 

Enligt Bengt Skough, branschexpert på FAR, innebär digitalisering och automatisering att 

revisorer med största sannolikhet kommer att få en ny betydelse (Civilekonomen 2018). 

Pernilla Halling (2019), debattredaktör på FAR, har skrivit en debattartikel där revisorer från 

en känd revisionsbyrå, Grant Thornton, debatterat om digitalisering och dess effekter. 

Revisorerna uttalar sig om digitalisering som en bidragande faktor till en förändrad arbetsroll 

på så sätt att det frigörs mer tid. Revisorerna förklarar att hantverket i revisionen är detsamma 

och att digitalisering ersätter hur arbetet görs men inte varför. Med detta sagt kommer de fram 

till att yrket kräver en förändring för att lyckas vara i linje med dagens digitaliserade värld 

men också i framtidens fortsatta krav på nya digitaliserade metoder (Halling 2019). 

1.1 Forskning om digitaliseringens påverkan på revision och 
revisorns roll 

 

Forskning om revision, revisorns roll samt digitalisering och dess påverkan på 

revisionsprocessen och revisorns roll kan tydligt ses ha utvecklats med tidens gång i den 

forskning som gjorts inom området. Forskning visar på att digitalisering är en av de senaste 

orsakerna till den utveckling som sker inom revisionsbranschen. McCracken, Salterio och 

Gibbins (2008) har i sin studie kommit fram till att relationen mellan klient och revisor kan 

vara en aspekt som påverkar vilken roll revisorer har eller får, speciellt om någon part 

missköter sig. Revisorn kan visa sig vara mer defensiv om relationen är sämre med klienten. 

Studiens resultat påvisar att revisorer kan anpassa sin roll efter vad klienterna efterfrågar och 

att rollen kan vara mer proaktiv eller reaktiv beroende på vad man vill få ut av relationen 

(McCracken, Salterio & Gibbins 2008). Wilcox och Smith (1977) har genomfört en liknande 
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studie som McCracken, Salterio och Gibbins (2008). Denna studie är en kvantitativ studie 

som gjordes för att få svar på hur klienter uppfattar revisorer och dess roll. I studien fick 

forskarna fram att respondenterna främst såg revisorn som en konsult snarare än en granskare, 

men den grupp som såg att konflikter oftast uppstod hade en mer negativ syn på revisorns roll 

i dess arbete. Den grupp som inte uppfattade att konflikter var ett problem, hade en högre 

svarsfrekvens som tydde på att man snarare såg revisorn mer som en konsult och rådgivare 

(Wilcox & Smith 1977). Churchill och Coopers (1965) resultat i deras studie motsäger 

Wilcox och Smith (1977) till viss del. Churchill och Coopers (1965) kom i sin studie fram till 

att hela 40% av de besvarade respondenterna ansåg att revisorn i liten utsträckning sågs som 

en konsult och att 58% såg revisorns roll i likhet med en polis (Churchill & Coopers 1965). 

Med detta sagt kan en utveckling ses mellan de olika forskningsresultaten både ur ett 

tidsperspektiv och den individuella uppfattning som klienterna har. Nyare forskning visar att 

klienter förväntar sig att revisorer skall kunna leverera svar och ha en bred förståelse för hela 

bolaget, inte bara begränsat till specifika revisionsuppgifter. De förväntar sig även en 

rådgivare som har en medvetenhet om den senaste utvecklingen inom revisionsområdet 

(Taminiau & Heusinkveld 2017). 

 

En revisors arbetsroll består av den klassiska granskningsrollen men som på senare tid har 

utvecklats till mer av en rådgivningsroll i samband med pågående digitalisering. Yrket har 

blivit mer effektivt än vad det tidigare har varit (Lombardi, Bloch & Vasarhelyi 2015). Med 

ny teknik kan revisorer lättare analysera risker och upptäcka bedrägerier. Genom 

automatisering, som innebär användning av avancerad teknik, kan vardagliga uppgifter 

slutföras på ett effektivare sätt och mer tid frigörs som revisorer kan tillbringa inom mer 

komplexa områden. Enligt Hunton och Rose (2010) är digitalisering under pågående 

utveckling i revisionsbranschen och under det närmsta decenniet kommer yrket förbli relevant 

och konkurrenskraftig. Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2015) skriver att nuvarande 

utbildning inom revision som sker i klassrummen på universitetsnivå kanske inte fortsätter 

vara aktuellt med tanke på yrkets utveckling. I takt med att yrket förändras bör också den 

föränderliga miljön integreras i utbildningen.  

 

Kuruppu och Oyelere (2017) har i sin studie undersökt elevers attityder och uppfattning 

gällande datorstyrda granskningstekniker efter genomförande av en revisionskurs och lägger 

vikt vid den slutsats som Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2015) dragit gällande att den 

föränderliga miljön bör integreras i utbildningen. Studien är av intresse för akademiker inom 

redovisning i att uppskatta och tillämpa effektivare medel och metoder för att integrera 

datorstyrda revisionsprogram i läroplanen. Studenterna indikerade på att de hade en bättre 

attityd till att använda datateknik i revisionen samt att datateknik förbättrar effektiviteten i 

revisionen. Kuruppu och Oyelere (2017) ansåg också att införandet av datorstyrda 

granskningstekniker i läroplanen gjorde att eleverna blev mer engagerade och intresserade av 

kursen. Författarna har kommit fram till att om man avsevärt förbättrar studenternas förmåga i 

hanteringen av digitaliserade metoder i revisionen kan potentiella arbetsgivare ha fördel i den 

färdighet som anses vara nödvändig i den nuvarande revisionsmiljön. Lombardi, Bloch och 

Vasarhelyi (2014) skriver att den tekniska utvecklingen inte kan ersätta revisorns 

professionella bedömning i alla lägen. Utvecklingen kommer att kräva bättre 

revisionsutbildning inom det tekniska, som i sin tur kan komplettera den mer seniora revisorn 

som inte har samma utbildning eller är uppvuxen i samma digitala värld, vilket även Kuruppu 

och Oyelere (2017) samt Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2015) kommit fram till i sin 

forskning. 
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Sun, Alles och Vasarhelyi (2015) skriver att företag använder sig av IT-system i en större 

omfattning än tidigare. Revisionsbranschen, där den traditionella granskningen sker periodisk 

genom ett urval av transaktioner, anses idag bli allt mer inaktuell i förhållande till 

digitaliseringens framväxt. Forskarna anser att de viktigaste hindren för genomförandet av en 

kontinuerlig revision beror på en allt för stor regeringsintervention i näringslivet, bristen på 

konkurrens, revisorers oberoende, stöd från ledningen och de fortlöpande revisionsspecifika 

bestämmelserna samt tekniken mellan olika länder.  Janvrin, Bierstaker och Lowe (2008) 

genomför en kvantitativ studie på revisorers uppfattning om IT i relation till revisionen och 

hur viktig den är. Resultat visar att vissa revisionsprocesser i stor utsträckning redan används, 

exempelvis i analysprocedurer, revisionsrapportering och användandet av elektroniska 

arbetspapper. Andra processer används inte lika flitigt, exempelvis granskning av klienters 

transaktioner online och kontinuerliga transaktionsövervakningar. Fler processer som inte 

används lika flitigt innefattar också hantering av kundrelationer, bedrägeribekämpning, 

utvärdering av internkontroll och riskbedömning.  Janvrin, Bierstaker och Lowe (2008) ser att 

revisorernas svar således indikerar på att trots att man ser en utveckling i IT-användandet 

måste man utöka sin användning ytterligare för att inkludera de processer som inte används 

lika flitigt. Resultatet tyder även på att man inte använder sig av IT-specialister i en typisk 

revision där det är nödvändigt, det vill säga i sådana situationer där det krävs en avancerad 

undersökning av klienters komplexa IT-processer, vilket måste förbättras och utnyttjas mer 

flitigt. Slutligen visade även studien att resultatet skiljer sig mellan stora och små 

revisionsbyråer på så sätt att större revisionsbyråer idag har en större IT-användning i sin 

revision till skillnad från vad de små byråerna har.  

 

Bierstaker, Burnaby och Thibodeau (2001) har granskat de fyra största revisionsbyråerna för 

att bedöma den nuvarande inverkan av teknik på revisionen. Forskarna bearbetar och 

diskuterar framtida konsekvenser av tekniska trender för revisionsyrket. Bierstaker, Burnaby 

och Thibodeau (2001) samt Raphael (2017) har kommit fram till att de revisionsbyråer som 

tillämpar nya tekniker i sina revisionsprocesser kommer att belönas med enorma vinster i 

effektivitet. Digitalisering kommer kraftigt förändra arten av dagens revisionsprocess och 

befria framtida revisorer från många vardagliga revisionsuppgifter. Detta kommer leda till 

frigörelse för tid till mer avancerade uppgifter för revisorerna samt frigöra mer tid åt 

klienterna (Bierstaker, Burnaby & Thibodeau 2001). 

 

I en studie av revisorsarbetet har Chou, Du och Lai (2007) analyserat påverkan på revisionen 

vid användandet av en revisionsmodell som underlättar arbetsuppgifterna för revisorer. 

Modellen är en form av en agentbaserad kontinuerlig revisionsmodell som använder ett multi-

agent-system. Systemet använder digitaliserade hjälpmedel för att hjälpa mänskliga revisorer 

att utföra revisionsarbete som är tråkigt, trivialt eller komplicerat. Systemet möjliggör 

kontinuerlig revision med en stor mängd data i syfte att göra en sådan bra revision som 

möjligt. Chou, Du och Lai (2007) kommer fram till ett resultat i sin studie som indikerar 

många fördelar och nackdelar med att införa ett sådant system. Bland annat fördelar som 

exempelvis att oberoendet förstärks, man ökar flexibiliteten och intelligensen men att det även 

finns nackdelar i form av risker för systemintrång och hackning. Detta förstärks av en studie 

gjord av Ali, Khan och Vasilakos (2015) som har kommit fram till att teknik är en källa för 

osäkerhet. Framtida forskning kan därför behövas i syfte att säkerställa att de automatiska 

revisionsmetoderna är säkra från sådana risker, eftersom det annars kan äventyra revisionen 

på allvarliga sätt, både för revisionsbyråerna men framförallt för klienterna. Widuri och Sari 

(2017) har gjort en liknande studie där man intervjuat revisorer vid införande av ett 

digitaliserat revisionsverktyg och där resultatet indikerade på att man inte alltid är positiv till 
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ett sådant system. För att man ska kunna applicera det på bästa sätt krävs en insats från 

företagets sida som bygger på en vilja att arbeta med digitaliserade metoder.  

 

De problem som identifieras i forskningen av Manson, McCartney, Sherer och Wallance 

(1998) liknar de som Chou, Du och Lai (2007) samt Widuri och Sari (2017) fått fram i sina 

studier. Manson et al. (1998) skriver att det råder risk för att revisorer i sitt yrke tar en mer 

mekanistisk ställning i samband med utvecklingen av digitalisering istället för dagens mer 

bedömande yrkesutövning. Detta skulle kunna ske om revisorer blir alltför beroende av 

automatisering och det i sin tur leder till att revisorer åsidosätter den bedömande delen av 

revisionsarbetet. Teknisk utvecklad revision begränsar inte kapaciteten på samma sätt som 

granskning gör när den utförs av människor då automatisering kan kontrollera en större 

mängd information. Automatisering kommer leda till upprättelsen av mer tillförlitliga 

prognoser och utifrån det kan revisionsbyråer motivera sina investeringar i automatisering 

med bättre kvalité och en tillförlitligare revision. Resultatet av forskningen tyder också på att 

för de flesta företag så var de främsta fördelarna förbättrad kvalité följt av ökad effektivitet 

och kostnadseffektivitet (Manson et al. 1998).  

 

Manson, McCartney och Sherer (2000) har ett mer kritiskt resultat på automation inom 

revision till skillnad från Manson et al. (1998). Manson, McCartney och Sherer (2000) skriver 

att automatisering används som ett konkurrenskraftigt verktyg för att främja företaget med 

klienter. Informationsteknik i allmänhet är förknippat med effektivitet samt 

kostnadsminskning och för revisionsbyråerna symboliserar revisionsautomatisering detta. 

Manson, McCartney och Sherer (2000) menar på att revisionsbyråer introducerar 

automatisering av sina processer för att förstärka dessa attribut och förmedla det till sina 

klienter. Digitalisering och automatisering står för den mest genomgripande förändringen 

inom branschen vilka förändrar revisionsföretagens struktur, införandet av ny teknik och 

automation kan inte ske utan att skapa förändringar i strukturen. Införandet av digitaliserade 

metoder kan vara en källa till konflikt inom organisationer vilket leder till ett icke fungerande 

beteende hos personalen. Detta då syftet med automatisering är att öka kontrollen över både 

processerna och personalen inom revisionsbranschen enligt Manson, McCartney och Sherer 

(2000). De fördelar som revisionsautomation leder till är en förbättring av konkurrenskraften 

genom att kostnader minskas och kvalitén förbättras. 

1.2 Problemdiskussion 

 

I forskning om revision samt om revisorns olika roller identifieras både för- och nackdelar 

med en digitaliserad arbetsprocess. Ali, Khan och Vasilakos (2015) skriver att teknik är en 

fälla för osäkerhet, det diskuteras om uppkopplingsproblematik när arbete sker över internet, 

exempelvis om väsentlig information försvinner eller hamnar i fel händer. Manson et al. 

(1998) uttrycker även oro för att revisorer anammar en mer mekanisk roll istället för en 

bedömande. Enligt Bierstaker, Burnaby och Thibodeau (2001) innebär digitalisering och dess 

påverkan på revision att många av de standardiserade arbetsuppgifterna försvinner och på så 

sätt frigör tid i revisionsprocessen och för revisorn. Digitalisering bidrar även till att 

revisionsbyråerna belönas med stora vinster i effektivitet och ökad kvalité vid införandet av 

nya digitala verktyg och system (Bierstaker, Burnaby & Thibodeau 2001; Manson et al. 

1998), vilket leder till en fördel i revisionen och revisorsrollen. Med hjälp av digitalisering 

och utvecklade IT-system får företag dessutom lättare åtkomst till information samt att de kan 

hantera informationen i realtid (Sun, Alles & Vasarhelyi 2015).  
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Annan forskning tyder på negativa effekter med en digitaliserad revisionsprocess på så sätt att 

det är en kostsam satsning, vilket kan bromsa viljan av revisionsbyråer att anamma sådana 

system (Lombardi, Bloch & Vasarhelyi 2014; Hunton & Rose 2010). För att 

revisionsbyråerna skall kunna vara ansvarsfulla mot sina klienter måste man utveckla 

förståelsen för digitalisering och dess innebörd på revisionen. Detta för att på så sätt ligga i 

framkant på marknaden och kunna erbjuda tjänster på ett ansvarsfullt sätt (Lombardi, Bloch & 

Vasarhelyi 2015). Klienter kan erbjudas mer experthjälp när revisorers arbete blir allt mer 

digitaliserat, i form av att mer tid frigörs till klienter som kan användas till andra former av 

tjänster (Bierstaker, Burnaby & Thibodeau 2001). 

 

Alles och Gray (2016) betonar även det paradigmskifte som sker inom branschen, de skriver 

för att lyckas är ett krav att man involverar medarbetarna i den utveckling som sker. En 

automatiserad revision underlättar arbetet och medför en förändring för den mänskliga 

revisorn, i form av en förflyttning till nya arbetsuppgifter eller arbetsområden. Forskning 

tyder även på att revisorers oberoende förstärks av digitalisering och dess utveckling eftersom 

klientrelationen också blir mindre personlig (Chou, Du & Lai 2007).  

 

Den förändring som redan gjorts inom branschen har bara börjat och utvecklingen kommer 

ske stegvis (Hunton & Rose 2010). Det är därför intressant att undersöka hur långt 

revisionsbyråerna har kommit i att presentera hur man arbetar med digitaliserade metoder i 

sina revisionsprocesser samt hur digitalisering har påverkat revisorns roll i dess vardagliga 

arbete. Idag har många revisionsbyråer redan inlett ett digitaliserat arbetssätt i sina 

granskningssystem, vilket har lett till en förändring av revisorns roll och ökad effektivitet 

(Raphael 2017; Bierstaker, Burnaby & Thibodeau 2001).  

 

De teoretiska begrepp som vägleds genom studien är effektivitet, arbetsmetodik, 

verktyg/system, tidsfördelning, kompetens, klientkontakt, social kontakt och ansvar. Utifrån 

dessa begrepp undersöks revisionsprocessen samt revisorns roll relaterat till digitalisering.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur de fyra ledande byråerna inom revisionsbranschen 

arbetar i en allt mer digitaliserad arbetsmiljö utifrån två olika delar. Det som undersöks i 

studiens första del är digitalisering och dess bidrag till en effektivare revisionsprocess, utifrån 

förändrad arbetsmetodik samt implementering av nya verktyg och system. Vidare undersöks i 

studiens andra del digitalisering och dess bidrag till hur revisorns roll har förändrats till att bli 

allt mer effektiv utifrån tid, kompetens, klientkontakt, social kontakt och ansvar. 

Undersökningarna görs för att utifrån studiens resultat kunna identifiera om digitalisering har 

de positiva effekter på revisionsprocessen och revisorns roll som tidigare forskning påvisar. 

 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats; 

 

Frågeställningar del 1: 

Frågeställning 1 - Hur arbetar de fyra ledande revisionsbyråerna med revision i en 

digitaliserad miljö? 

Frågeställning 2 - Vilka digitala verktyg/system använder revisionsbyråerna i sin revision?  

 

Frågeställningar del 2:  

Frågeställning 3 - Hur har revisorns roll förändrats av pågående digitalisering?  

Frågeställning 4 - Hur har revisorns roll i relation till klient förändrats? 
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1.4 Disposition  

 

I nästa kapitel, vilket är kapitel två, framställs den teoretiska referensramen. Kapitlet redogör 

för tre olika perspektiv, agent-, nationalekonomiskt- och sociologiskt perspektiv, som ligger 

till grund för studiens valda teori och kapitlet avslutas med en presentation av en egen arbetad 

analysmodell för studien. Analysmodellen har arbetats fram som ett resultat av kapitel ett och 

kapitel två samt ligger till grund för den övergripande analys som presenteras i kapitel fyra. I 

kapitel tre återges studiens två olika metoder, vilka är dokumentanalys samt intervjuanalys, 

som har använts för att samla in studiens material. En reflektion av genomförd metod 

diskuteras även i kapitel tre, där både fördelar och nackdelar med valda metoder lyfts fram 

samt en diskussion om etiska överväganden framställs.  

 

Vidare presenteras i kapitel fyra resultatet av dokumentanalysen samt intervjuanalysen och är 

strukturerat i enlighet med de teman som den egenarbetade analysmodellen framställer. 

Kapitlet presenterar resultatet i två olika delar där den ena delen återger dokumentanalysen, 

det vill säga revisionsbyråer om digitalisering, utifrån arbetsmetodik samt verktyg och system. 

Den andra delen av resultatet återger intervjuanalysen, det vill säga revisorer om 

digitalisering, utifrån effektivisering och tidsfördelning, kompetens, klientkontakt och social 

kontakt, ansvar samt revisorns roll. I kapitel fem diskuteras avslutningsvis de resultat som 

dokumentanalysen och intervjuanalysen har återgett och studiens slutsatser presenteras. En 

diskussion baserad på tidigare forskning framställs och avslutningsvis så avslutas studien med 

förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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2 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen består av fyra delar vilka är teoretiskt perspektiv om revision, 

revisionsprocessen, revisorns olika roller, samt digitalisering ur ett effektivitetsperspektiv. 

Det förstnämnda ger teoretiskt perspektiv, det vill säga ett agent-, nationalekonomisk-, och 

sociologiskt perspektiv som var för sig kan förklara hela- eller delar av fältets aktiviteter och 

har gett en teoretisk utgångspunkt för studien. Revisionsprocessen och revisorns olika roller 

ligger till grund för de fenomen som studeras, därför redogörs det övergripande om dessa 

beståndsdelar. Den teoretiska referensramen förklarar vidare hur ökad digitalisering har 

påverkat revisionsbranschen i stort, men också hur revisionsprocessen och revisorns 

arbetsroller har påverkats med ett särskilt fokus på ökad effektivitet. Eftersom effektivitet är 

en sådan aspekt som varit väsentlig i samband med ökad digitalisering har detta synsätt varit 

av intresse. 

2.1 Teoretiskt perspektiv om revision 

 

De finansiella rapporter som presenteras för omvärlden är i behov av att spegla en rättvisande 

bild mot användare och intressenter, därav är revision en nyckelkomponent i att säkerställa 

riktigheten (Porter, Simon & Hatherly 2014; Carrington 2014). Porter, Simon och Hatherly 

(2014) belyser också att revisorers huvudsakliga uppgift är att granska de finansiella 

rapporterna i syfte att fånga upp eventuella fel och rapportera dessa med ett ställningstagande 

som är oberoende av företaget. Nedan beskrivs en sammanställd bild på Carringtons (2014) 

traditioner, teorier och perspektiv på revision vilket förklarar studiens valda teoretiska 

perspektiv. 

 

 
Figur 1 - Egen bearbetning. Beskrivning av traditioner, teorier och perspektiv på revision 

(Carrington 2014 s. 13). 

 

Carrington (2014) beskriver vad revision är och varför man anlitar revisorer ur olika 

perspektiv, traditioner och teorier. De två traditionerna som belyses är antaganden och 

inspiration från nationalekonomin och sociologin. Den nationalekonomiska traditionen är det 

mest vanliga och utgår från en vetenskaplig beskrivning av rationella modeller på hur aktörer 

bör agera eller agerar i vissa situationer för att utbytet mellan dem skall vara så effektivt som 

möjligt. Tre teorier förklarar det nationalekonomiska perspektivet enligt Carrington (2014) 

och baseras på hur revision kommuniceras till intressenter. Dessa är försäkran, förbättring 
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och försäkring. Den första teorin handlar om att revision kan ses som en försäkran eftersom 

det oftast uppstår intressekonflikter mellan två eller flera parter i en kontraktssituation, 

revisorn kan därför ses som en kontraktslösare i många sammanhang mellan styrelsen och 

aktieägarna i de bolag revisorn granskar (Carrington 2014). Agentteorin speglar just denna 

problematik mellan företagsledning (agenten) och ägarna (principalen) som innebär att 

företagsledningen inte alltid kommer agera utifrån ägarnas intressen på grund av teorins 

antagande om att båda parter fokuserar på sitt egenintresse i sina handlingar (Eisenhardt 

1989). Agentteorin förklarar således behovet av att en oberoende revisor granskar bolaget, 

eftersom det ger en försäkran på att företagsledningens uttalanden i de finansiella rapporterna 

är korrekta (Carrington 2014). 

 

En annan problematik som innefattas i agentteorin är den informationsasymmetri som finns 

mellan ägare och företagsledning på så sätt att det är företagsledningen som har ett 

informationsövertag gentemot ägarna, detta övertag kan bli dyrt för ägarna i syfte att verifiera 

om företagsledningen agerar för ägarnas intressen (Eisenhardt 1989). För att minimera det gap 

som uppstår mellan parterna kan det med hjälp av revision minskas och på så sätt förklaras 

ytterligare behovet av att ha en revisor (Carrington 2014). Informationsasymmetrin förklarar 

den andra teori som Carrington (2014) presenterar, närmare bestämt att revision kan ses som 

förbättring. Revisorns uppgift är att minska på den brist på information som skapas mellan 

ägaren (principalen) och företagsledningen (agenten) samt förbättra informationens kvalité 

(Eisenhardt 1989). Försäkring som är den tredje teorin, handlar snarare om att revisorn själv 

försäkrar sig om att det granskade bolagets redovisning är korrekt och uppnår den kvalité som 

krävs. Försäkring är en viktig del på så sätt att revisorns granskning måste visa en korrekt bild 

gentemot intressenter och investerare för att undvika skadestånd vid en eventuell juridisk 

process (Carrington 2014). 

 

Den sociologiska vetenskapen handlar om människans sociala beteende där effektivitet och 

rationalitet inte är begrepp som anses lika viktiga. Carrington (2014) belyser istället 

sociologisk revisionsforskning som frågor om makt, relationer, processer, mönster och 

utförandet av revision i samspelet mellan revisorer, företagen och samhället i stort. För att 

förklara det sociologiska perspektivet beskrivs legitimering och komfort som två fenomen 

som påverkar revisorn och användarna av de finansiella rapporterna. Revision ur ett 

komfortperspektiv kan ses som en signal ur användarnas perspektiv, där en ren 

revisionsberättelse utan anmärkningar mot omvärlden signalerar en positiv och bekväm 

känsla. Om revisorn istället tvingas skriva en oren revisionsberättelse har revisorn misslyckats 

med att skapa en komfortabel känsla för användarna, eftersom det då påpekas felaktigheter i 

de finansiella rapporterna (Carrington 2014). Ur revisorns perspektiv bygger 

komfortperspektivet på att bedöma när granskningen är tillräcklig och där tillräckliga bevis 

har samlats in för att kunna stödja den slutprodukt som ska levereras, nämligen 

revisionsberättelsen. För att revisorn ska vara komfortabel måste revisionsprocessen kunna 

mildra de oroskänslor som finns kring den tillräckliga bevisning som krävs. Tid och kunskap 

om bolaget är också sådana kriterier för en mer komfortabel slutprodukt på så sätt att 

kunskapen utvidgas ju mer tiden går och för varje revision som görs på bolaget (Carrington 

2014).  

 

Legitimering är det andra fenomenet som beskrivs ur ett sociologiskt perspektiv. Om revisorn 

publicerar och godkänner revisionsberättelsen ger detta således legitimitet till de bolaget som 

granskas eftersom det speglar trovärdighet. Med denna slutprodukt kommer användare och, 

eller investerare acceptera bolagets finansiella ställning. Vidare ger revisorn bolaget 

legitimitet med den innebörd att redovisningen följer de normer och etiska koder som 



 

 - 9 - 

samhället kräver. Samtidigt som revisorn kan uttala sig om felaktigheter i bolagets 

redovisning om de inte följer samhällets normer samt etiska koder och legitimiteten istället 

minskar (Carrington 2014). 

2.2 Revisionsprocessen 

 

Revisionsprocessen lägger fokus på vad revisorn gör och består av en modell som innefattar 

företagsledningens påståenden, revisorns bestyrkandeåtgärder, dokumentation och till sist 

rapportering (Carrington 2014).  

 

 
 

Figur 2 - Egen bearbetning. Revisionsprocessen (Carrington 2014 s. 41). 

 

FAR (2006) skriver att genomförandet av revisionen är viktig i den aspekt att på ett 

professionellt sätt planera, granska, bedöma och uttala sig om bolagets bokföring, förvaltning 

och slutligen bolagets årsredovisning. Revision kan göras både statligt och kommunalt samt 

så kan en miljörevision och en taxeringsrevision göras (FAR 2006). Modellen över 

revisionsprocessen som används i denna studie fokuserar på externrevision av företag och 

fokuserar därmed på sådan revision som genomförs ur ett sådant perspektiv (Carrington 2014; 

FAR 2006).  

2.2.1 Företagsledningens påståenden 

 

Det första steget i revisionsprocessen handlar om ett flertal kategorier som utgångspunkt för 

vad man tittar på när man granskar företagsledningens påståenden i sina räkenskaper 

(Carrington 2014; FAR 2006).  Räkenskapspåståenden är påståenden som underförstått eller 

direkt synligt är sådana som företagsledningen uttrycker i sin årsredovisning. Påståendena 

som uttrycks kräver bakomliggande underlag, så kallade revisionsbevis som revisorn samlar 

in och granskar för att kunna bedöma underlagen utifrån de kategorier som ligger till grund 

för uttalandena i revisionsberättelsen (FAR 2006).  

 

De kategorier som revisorn utgår från vid bedömning av företagsledningens påståenden är 

existens, rättigheter samt förpliktelser, förekomst, fullständighet, värdering, mätning, 

presentation och upplysning. För att bedöma existensen tittar revisorn på om en tillgång eller 

skuld existerar vid ett specifikt datum, rättigheter och förpliktelser kontrolleras genom att 

granska om en tillgång eller skuld är hänförlig till företaget vid ett visst datum. Förekomsten 
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relateras till om en händelse eller transaktion som hör till företaget har ägt rum under en viss 

period och fullständigheten hänförs till om tillgångarna, skulderna, transaktionerna eller 

annan händelse som hör till en given period verkligen är bokförda. Värdering är också en 

viktig kategori som är av vikt för att bedöma om företaget följer lagar och god 

redovisningssed genom att värdera tillgångar och skulder på ett korrekt sätt. Intäkter och 

kostnader kräver också uppmärksamhet genom att ses över om de är bokförda i korrekt period 

och till rätt belopp. Slutligen kontrollerar revisorn även hur presentationen av räkenskaperna 

görs samt de upplysningar som lämnas i noterna (Carrington 2014; FAR 2006). 

2.2.2 Revisorns bestyrkandeåtgärder 

 

Som tidigare nämnt ligger företagsledningens påståenden till grund för revisorns bedömning 

och bestyrkande (Carrington 2014). RS 500 säger att revisorn måste skaffa sig tillräckliga 

revisionsbevis för att kunna uttala sig i revisionsberättelsen. Revisionsbevis är sådana bevis 

som exempelvis består av bokföringsmaterial eller annat material som årsredovisningen 

bygger på (FAR 2006). Det finns olika typer av revisionsbevis med olika värde enligt FAR 

(2006). Källor som fås utanför företaget, är mer värda än sådana som fås internt under 

granskningen, eftersom de kommer från en tredje part. Om den interna kontrollen är av hög 

kvalité anses interna uppgifter vara av godtycklig bevisning. Sådant som iakttagits enskilt är 

av mer värde än om en annan individ observerat beviset, sedan är skriftlig bevisning av mer 

värde än muntlig. Slutligen är liknande uppgifter som kommer från ett flertal håll, som är 

oberoende av varandra av mer värde än en enskild uppgift från en enskild part (FAR 2006). 

Vilka revisionsbevis som är av värde i den enskilda granskningen bedöms utifrån de olika 

kategorier som undersöks, är det skulder som ska granskas och bestyrkas av revisorn är det av 

mervärde att samla in engagemangsbesked direkt från klientens bank i syfte att styrka 

fullständigheten, istället för att granska bolagets egna bokföring (Carrington 2014). Bankens 

information är som FAR (2006) antyder goda revisionsbevis eftersom det kommer från en 

tredje part och anses på så sätt tillförlitligt och tillräckligt (Carrington 2014).  

 

För att bedöma ett revisionsbevis utgår man också från två andra viktiga begrepp, nämligen 

om underlaget är kvalitativt eller kvantitativt tillräckligt. Ett kvalitativt revisionsbevis är 

tillräckligt i sitt ursprung på så sätt att det ger en bevisning som är tillförlitlig i sig, ett 

exempel på sådant är ett tydligt formulerat avtal med underskrifter. Kvalitativa revisionsbevis 

kan också vara mindre tillförlitliga i exempelvis en stickprovsgranskning där en faktura kan 

vara ett kvalitativt underlag som styrker just den posten, detta måste isåfall vägas upp med en 

kvantitativ stickprovsberäkning med kvalitativ bevisning för att bli tillräcklig (Carrington 

2014).  

 

Bestyrkningsåtgärderna är närmare bestämt revisionsbevis som revisorn samlar in i syfte att 

bli komfortabel med att bestyrka företagsledningens påståenden. Ett begrepp som är nära 

relaterat till bestyrkningsåtgärderna är granskningsåtgärder som istället är de tekniker som 

revisorn använder för att genomföra granskningen. En tredje begrepp som fortsättningsvis 

beskriver processen är granskningsmetoder, vilket syftar till att applicera hur 

granskningsåtgärderna skall appliceras för att genomföra revisionen. Detta kan göras på två 

olika sätt, antingen förlitar sig revisorn på den interna kontrollen som företaget har eller så 

genomförs substansgranskning som innebär att man granskar kontobalanser och transaktioner 

(Carrington 2014; FAR 2006). Granskningsmetoderna är mer bestämt två separata metoder 

där granskningsåtgärderna kan vara tillämpbara ur två olika perspektiv menar Carrington 

(2014). Granskningsåtgärderna som revisorn vidtar är inspektion som innefattar granskning av 

dokument och bokföringsposter exempelvis. Observation görs genom att observera en process 
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som genomförs av en annan individ. Förfrågan och bekräftelse är en åtgärd som innefattar en 

förfrågan av intern eller extern information om bolagets information och till sist beräkning 

och analytisk granskning som är den åtgärd revisorn gör genom att kontrollräkna diverse 

poster samt analysera de nyckeltal och fluktuationer som uppstått i de finansiella rapporterna 

(Carrington 2014).  

2.2.3 Dokumentation 

 

Revisorslagen 24§ samt 2-5§§ enligt revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) har 

revisorn en dokumentationsskyldighet. Dokumentationen som görs ska innefatta information 

från granskningen som i sin tur av en kollega skall kunna förstås och bedömas samt tydligt 

kunna utläsas på så sätt att man förstår vad revisorn grundat sina uttalanden på (FAR 2006). I 

ISA 230 skrivs det att revisorn skall skapa revisionsdokument på ett uttömmande sätt så att en 

erfaren revisor skall kunna karaktärisera tidpunkt, omfattning av det man granskat i syfte att 

uppfylla ISA och andra lagar och regler. Men också de slutsatser som dragits av de olika 

insamlade bestyrkandeåtgärderna samt viktiga frågor i revisionen och de slutsatser som 

dragits på de frågor som uppstått (Carrington 2014).  

 

Enligt FAR (2006) är dokumentation sådant underlag som revisorn samlat in och gjort sina 

bedömningar på. Bestyrkandeåtgärderna är således en viktig funktion i revisionsprocessen, 

om inte den viktigaste (Carrington 2014). Oavsett om revisionen görs för att skapa försäkran 

eller förbättring eller om den görs för att skapa komfort eller bestyrkande är slutprodukten den 

bevisning i dokumentationen som görs det viktigaste (Carrington 2014). Enligt Carrington 

(2014) finns fyra starka skäl till varför dokumentation skall göras. Dessa fyra är av 

produktionstekniska skäl, underlag för kommunikation, juridiska skäl samt som underlag till 

revisionsberättelsen (Carrington 2014). Produktionstekniska skäl är sådana skäl som görs i 

syfte att organisera granskningen. Riskbedömning och planering måste dokumenteras samt 

själva granskningens utförande för att sedan ligga till grund för bedömning och godkännande 

av den påskrivande revisorn. Utan skriftlig dokumentation skulle granskningen bli ohållbar 

(Carrington 2014). Med detta sagt är dokumentationen i sig ett kommunikativt verktyg, vilket 

leder oss till det andra skälet. Kommunikation genom skriftlig dokumentation är väsentligt för 

revisionsteamet i revisionsprocessen. Eftersom dokumentationsskyldigheten är en punkt i 

revisionsstandard innebär det vidare att det är ett krav ur ett juridiskt perspektiv, som ovan 

nämnt är revisorslagen 24§ ett sådant exempel. Revisorsnämnden och domstolen skall genom 

dokumentationen vidare också bedöma om revisorn fullgör sina skyldigheter enligt god 

redovisningssed och gällande lagar (Carrington 2014). Slutligen kan de juridiska kraven på 

dokumentation därmed ses som ett bevis till revisionsberättelsen. Med stöd av juridiska lagar 

uttalar sig revisorn om den granskning som gjorts i revisionsberättelsen antingen ur ett rent 

eller orent perspektiv beroende på eventuella avvikelser i granskningen (Carrington 2014).  

 

Slutligen måste granskningsdokumentationen arkiveras enligt lag. Detta har tidigare innefattat 

stora mängder av arbetspapper i fysisk form men idag lagras dokumentationen istället på en 

elektronisk databas, lagen säger att arkivering skall göras oberoende i vilken form. 

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2 5§) säger vidare att revisorer måste spara den 

dokumentation som gjorts i 10 års tid på ett betryggande sätt, otillgängligt för obehöriga 

(Carrington 2014).  
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2.2.4 Rapportering 

 

Det sista steget i revisionsprocessen är själva rapporteringen enligt Carrington (2014). 

Rapportering skiljer sig från dokumentation på så sätt att den dokumentation som görs består 

av de arbetspapper som gjorts i syfte att genomföra granskningen och är strikt 

sekretessbelagd. Rapportering är istället den slutprodukt som visas offentligt till tredje part i 

form av revisionsberättelsen (Carrington 2014). Rapportering görs också löpande och kan 

lämnas i både skriftlig och muntlig form till beslutsfattare i det granskade bolaget utöver 

revisionsberättelsen. Under granskningen kan iakttagelser och synpunkter på diverse 

kontroller eller finansiella transaktioner vara sådana aspekter. En viktig del i granskningen är 

därmed en god kontakt mellan revisor och företagsledning, för att i slutändan underlätta 

arbetet för revisorn i form av att lämna en ren revisionsberättelse i enlighet med juridiska 

krav. Uppstår det väsentliga fel skall detta rapporteras till VD och ibland även styrelse, om 

felen inte åtgärdas och årsredovisningen brister i att uppnå årsredovisningslagen samt god 

redovisningssed måste detta noteras i revisionsberättelsen (FAR 2006).  

 

I de fall revisorn lämnar en ren revisionsberättelse tillstyrker revisorn att styrelseledamöter 

och VD beviljas ansvarsfrihet, resultaträkning och balansräkning fastställs samt tillstyrkande 

av den vinst som disponeras alternativt förlust enligt de förslag bolaget avgett i 

förvaltningsberättelsen (FAR 2006). Revisionsberättelsens utseende är standardiserad och är 

till föremål för flera standarder exempelvis, ISA 700, ISA 705 och ISA 706 men också i 

FAR’s rekommendationer RevR 209 och RevU 709. En standardiserad revisionsberättelse 

skapar trovärdighet på marknaden för att man enklare ska kunna känna igen en sådan form i 

enlighet med globalt erkända standarder. Men också att det lättare går att identifiera när 

revisionsberättelsen avviker från det normala (Carrington 2014). Revisionsberättelsen är 

således ett viktigt dokument och att dess betydelse är av vikt för investerare, långivare och 

andra intressenter på marknaden. Det är inte endast en simpel sammanfattning av revisionen 

utan en viktig del för tredje parters val och bedömningar av bolaget (Carrington 2014).  

2.3 Revisorns olika roller 

 

En yrkesrevisor kan uppträda i olika roller och vanligtvis utförs revisionsverksamhet enligt 

revisorslagens mening (FAR 2006). I denna studie av revisorns roll förutsätts att rollen 

påverkas av en kombination av förväntningar, både andras och egna, samt formella riktlinjer. 

Enligt Carrington (2014) finns en traditionell uppfattning av allmänheten som innebär att 

revisorsyrket anses bestå av status och prestige. Den klassiska bilden som målas upp av en 

revisor är en relativt tråkig och tillbakadragen person skriver Carrington (2014). På senare tid 

har revisorn dock fått en alltmer framträdande roll och samhället känner idag större förtroende 

för revisorn. Carrington (2014) menar på att samhället tidigare har haft en skev bild om vad 

som kan förväntas av en revisor och vad som faktiskt ingår i revisorns roll enligt lagar och 

revisionsstandarder. Det har alltså bildats ett förväntningsgap mellan samhällsaktörernas 

skeva bild av revision och vad revisorns arbetsuppgifter faktiskt innebär. Varför situationen 

har utspelat sig som den har gjort kan bero på att revisionsbranschen inte tydliggjort revisorns 

roll och arbetsuppgifter förklarar Carrington (2014). För att minska förväntningsgapet kan 

problemet angripas från två olika håll. Dels kan samhällets aktörer tydligare informeras om 

vad revisorrollen faktiskt innebär och vad lagstadgad revision omfattar. Dessutom kan 

skillnaden mellan vad som är företagsledningens ansvar och vad som är revisorns ansvar 

tydliggöras (FAR 2006). 
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Revisorns egna förväntningar beskriver Carrington (2014) som förväntningar vilka handlar 

om att granska vissa poster av redovisningen. På senare tid i takt med digitalisering och dess 

utveckling har yrket som revisor förändrats och en utveckling av revisorns roll har skett. Idag 

förväntar sig en revisor mer konsulterande arbetsuppgifter i jämförelse med vad som har 

gjorts tidigare. Professionalitet i form av att synas mer ute hos klienterna och en breddad vy 

av revisorns kundområden står i fokus för dagens revisorers förväntningar menar Carrington 

(2014). Enligt Revisorsinspektionen (2019) handlar revisorns roll och det ansvar revisorn bär 

med sig i sin roll om att granska årsredovisningar, bokföring samt bolagsledningens 

förvaltning. Därefter skall revisorn periodiskt uttala sig om årsredovisningen och 

förvaltningen på grundval av den genomförda revisionen. Revisionen ska verka utifrån 

formella riktlinjer såsom lagstiftning samt internationella vedertagna normer och standarder. 

För att säkerställa kvalité och förtroende är det även ett krav att revisorerna själva är föremål 

för tillsyn och systematisk uppföljning. Revisionsinspektionen har tillsyn över kvalificerade 

revisorer i syfte att bidra till transparens, hög revisionskvalitét och ökat förtroende. Revisorer 

har alltså i sin yrkesroll höga krav på sig då både regelverk måste följas och god 

redovisningssed bör tillämpas, allt för att granskningen skall genomföras med hög kvalité 

(Revisorsinspektionen 2019). 

  

En revisor utför alltså revision och lämnar en revisionsberättelse utifrån andras- och egna 

förväntningar samt formella riktlinjer. Det är även vanligt att en revisor i sin yrkesroll agerar 

rådgivare och lämnar råd. Dock får inte revisorns opartiskhet och självständighet äventyras i 

samråd med varken granskning eller rådgivning (FAR 2006). Carrington (2014) skriver att 

revisorns roll i sin tur kan delas in i två olika typer av roller. En roll där revisorn agerar 

granskare och en annan roll där revisorn agerar konsult. 

2.3.1 Granskare 

 

I rollen som granskare, vilken är den vanligaste revisorrollen, är revisorns uppgift säkerställa 

att redovisningen återspeglar en rättvis bild av organisationen i fråga samt att redovisningen är 

upprättad efter god redovisningssed (FAR 2019). I revisorns roll som granskare är det av stor 

vikt att revisorn noggrant följer samt tolkar de finansiella riktlinjerna som finns för 

revisionen. Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) beskriver granskaren som en metodisk 

och självständig individ som inte prioriterar att ha en öppen dialog med kunden. Granskaren 

är fokuserad på det förflutna och förväntas inte besitta kunskap utöver vad rollen kräver 

(ibid). Enligt Carrington (2014) handlar granskarens uppgift om att iaktta och analysera 

organisationens redovisning samt informera om det som har fångats upp under granskningens 

gång. Revisorn som granskare beskrivs ofta som en systematisk och självständig individ som 

granskar på avstånd från kunden. Revisorn skall vara en oberoende granskare av 

organisationers förvaltning och räkenskaper, inte mer dialog än vad som är nödvändigt i 

granskningens syfte bör förekomma med klienter i rollen som granskare. Detta eftersom 

revisorn som oberoende granskare i sin roll inte har särskilt stor delaktighet i organisationen 

på grund av att revisorn enbart ses som en granskare (Carrington 2014). Efter att granskning 

har skett av en organisations förvaltning och räkenskaper är revisorn skyldig att avlämna en 

rapport, det vill säga en så kallad revisionsberättelse, av den granskning som har gjorts 

(Revisorsinspektionen 2019). 

2.3.2 Konsult 

 

I den andra rollen som konsult är revisorn mer utav en rådgivare än en granskare. Idag lämnar 

revisorn mer rådgivning än vad som tidigare har gjorts eller vad som förväntas att göras. 
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Genom erbjudandet av rådgivning utifrån konsultliknande tjänster skapas ett mervärde för 

revisionsverksamhetens klienter (Carrington 2014). Johansson, Häckner och Wallerstedt 

(2005) skriver att konsulter är orienterade mot nya möjligheter och mot framtiden. Genom 

framtagna underlag kan möjligheter ges och lösningar föreslås som konsulten kan diskutera 

fram genom öppna dialoger med klienter. Enligt FAR (2006) kan revisorn ägna sig åt 

fristående rådgivning i två olika former. Den ena formen av fristående rådgivning innebär en 

typ av rådgivning vilken har ett naturligt samband med revisionsverksamheten och styrs av 

klienters individuella behov. Den andra formen av fristående rådgivning innebär en typ av 

rådgivning vilken inte har ett naturligt samband med revisionsverksamheten. I denna form av 

fristående rådgivning så ges rådgivning åt organisationer som inte är klienter i 

revisionsverksamheten. I de fall då revisorn ägnar sig åt fristående rådgivning som riktar sig 

till klienter inom revisionsverksamheten styrs rådgivningen av viktiga begränsningar vilka 

följer formella riktlinjer så som lagar och god redovisningssed. Rådgivning till klienter inom 

revisionsverksamheten får inte hota revisorns självständighet och opartiskhet. När det gäller 

rådgivning vilken ges åt klienter som inte ingår i revisionsverksamheten kan rådgivningen 

lämnas utan inskränkningar utöver de grundläggande yrkesetiska reglerna (ibid). 

2.4 Digitalisering ur ett effektivitetsperspektiv 

 

Digitalisering inom revisionsbranschen beskrivs typiskt av forskare som en teknologi som 

både förbättrar kvalitén och effektiviteten av revisionen samt dess resultat (Widuri & Sari 

2017). Enligt Ghasemi, Shafeiepour, Aslani och Barvayeh (2011) har revisionsbranschen tack 

vare digitalisering åstadkommit ökad effektivitet och produktivitet. Genom en effektivare 

revision kan revisorerna vara mer produktiva genom att fokusera på sådant som exempelvis 

avviker och anses vara viktigt. Digitalisering har bland annat lett till övergången från ett 

pappersdominerande arbete till ett papperslöst arbete. Information som tidigare har funnits i 

pärmar och på papper lagras idag istället digitalt på datorer och internet (Vasarhelyi 2013). 

 

Revision består av en del monotona arbetsuppgifter där mycket tid läggs på 

arbetskraftsintensiva uppgifter såsom att exempelvis genomföra olika typer av stickprov, 

inhämta information från både klienter och banker, inventera lager samt granska poster. 

Genom att sådana typer av arbetsintensiva uppgifter automatiseras kan en hel del tid frigöras, 

vilket revisorerna i sin tur kan fördela ut över mer analys och rådgivning (Raphael 2017). 

Med digitalisering och dagens teknologi kan alltså systematiskt återkommande 

arbetsuppgifter automatiseras vilket gör en revisors arbetsdag mer effektiv. Genom mindre 

enformigt arbete kan revisorerna ägna sig åt sysselsättning på en högre nivå (Raphael 2017; 

Kokina & Davenport 2017). Enligt Quattrone (2016) kommer revisorn att behålla sin roll trots 

övergången till en allt mer digitaliserad framtid inom branschen. Siffror och figurer är 

fortfarande beroende av att översättas till ord för att kunna tolkas vilket kräver mänsklig 

arbetskraft. Revisorn kommer behålla sin betydelsefulla roll som beslutsfattare men samtidigt 

gå mot en allt mer rådgivande roll i jämförelse med tidigare (ibid). 

  

De revisionsbyråer som har anammat digitalisering och automatisering i sina processer vinner 

konkurrensfördelar i både effektivitet och tillgänglighet. Genom ökad effektivitet som ett 

resultat av digitalisering och automatisering kan revisorn fokusera på sina arbetsuppgifter 

bättre och färre inblandade krävs, vilket i sin tur ökar tillförlitligheten. Dock krävs det att 

revisorer själva också måste utvecklas i takt med att digitalisering utvecklas. Tid och resurser 

krävs för att revisorer ska lära sig alla programvaror och ständigt hålla sig uppdaterade 

(Bierstaker, Burnaby & Thibodeau 2001). Enligt Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2015) kan 

revisorer med längre erfarenheter komma att kräva mer utbildning då de inte besitter samma 
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kunskap gällande den förändrade tekniken i jämförelse med nyutbildade revisorer. För att 

effektivisera och konkurrera inom revisionsbranschen eftersträvas en kombination av teknik, 

kompetens och kunskap i relation till ett kritiskt tänkande och analysförmåga (Macaulay 

2016).  

 

Enligt Peter Wiklund vill de stora revisionsbyråerna med hjälp av digitalisering ta tillvara på 

den nya teknikens potential i mer kvalificerade tjänster. Wiklund skriver i civilekonomen 

(2018) att som ett resultat av digitalisering skapas stora möjligheter för att med hjälp av 

moderna verktyg öka effektivitet såväl som kvalité och på så sätt skapa värdeskapande 

feedback för klienterna. Kvalitén förbättras genom möjligheterna som skapas i att genomföra 

mer träffsäkra granskningsåtgärder. Istället för att utgå från slumpmässiga stickprov kan 

revisorer istället granska den totala populationen. Effektivitetsaspekten handlar dels om att 

spara tid men också om att kunna fokusera på rätt saker. Genom att med digitalisering bli mer 

relevanta skapar revisionsbyråerna större värde för sina klienter i form av analyser, insikter 

och feedback (Civilekonomen 2018). Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2015) tyder på att 

trots teknikens framfart samt digitalisering och dess snabba utveckling så kommer revisorns 

beslutfattande roll trots allt att alltid att vara avgörande. Yrket kommer inte att automatiseras 

helt och hållet utan enbart i viss mån ändra skepnad (ibid). 

 

Digitalisering tillskrivs effektivisering av revisorns roll utifrån tid, kompetens, klientkontakt 

och social kontakt samt ansvar med utgångspunkt från tidigare forskning. Som ett resultat av 

digitalisering inom branschen effektiviseras revisorns roll i form av att standardiserat arbete 

går snabbare att färdigställa än vad det gjort tidigare, revisorn kan fördela sin tid annorlunda 

och lägga mer tid på mer komplexa uppgifter än tidigare samt använda sin kompetens på ett 

sätt som skapar större värde. För revisionsprocessen innebär effektivitet utvecklandet av 

verktyg/system och en förändrad arbetsmetodik. Utvecklade verktyg/system innefattar digitala 

tekniker och innovativa lösningar som ska förändra revisionsprocessen och dess 

arbetsmetodik i form av att en mer effektiv process och ett mer effektivt arbetssätt än tidigare 

uppnås. 

2.5 Användning av den teoretiska referensramen 

 

Figur 3 nedan illustrerar delarna i den teoretiska referensramen vilka utgör studiens 

teorimodell samt de teoretiska begrepp som används i studien. Nedan presenteras den 

analysmodell som är konstruerad för studien. 
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Figur 3 - Egen bearbetad analysmodell för studien. 

 

Studien utgår från revision ur ett agentteoretiskt-, nationalekonomiskt- och sociologiskt 

perspektiv. Vidare förklaras revisionsprocessen utifrån en modell som innefattar 

företagsledningens påståenden, bestyrkandeåtgärder, dokumentation och rapportering. 

Revisorns roller presenteras utifrån revisorn som granskare samt revisorn som konsult. 

Utifrån revisionsprocessen och revisorns roller förklaras digitalisering ur ett 

effektivitetsperspektiv. Effektiviteten för revisorns olika roller definieras utifrån tid, 

kompetens, ansvar samt klientkontakt och social kontakt medan effektiviteten för 

revisionsprocessen definieras utifrån en förändrad arbetsmetodik samt utvecklade 

verktyg/system. Här förklaras det hur digitalisering har utvecklat revisionsprocessen samt 

revisorns roller och hur effektiviteten har vuxit fram som ett resultat av digitalisering inom 

branschen. 
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3 Metod 
 

Denna studie syftar till att undersöka hur de fyra ledande revisionsbyråerna inom branschen, 

det vill säga PwC, Deloitte, KPMG & EY, arbetar med digitalisering samt hur revisorns roll 

har förändrats i samband med utvecklingen. En undersökning har därför gjorts av 

digitalisering och dess bidrag till en mer effektiviserad revisionsprocess samt hur revisorns 

roll har förändrats i samband med detta. Studiens första del fångar revisionsbyråernas 

perspektiv om digitalisering genom en dokumentanalys. Studiens andra del fångar 

revisorernas perspektiv om digitalisering vilket undersöktes genom semistrukturerade 

intervjuer för att kunna besvara hur revisorns roll har förändrats av digitalisering. Syftet med 

metodvalet var att fånga revisorernas uppfattningar och revisionsbyråernas egna 

framställningar samt förhållningar till ämnet och därför ansågs en kvalitativ forskningsmetod 

passande. Detta eftersom en kvalitativ metod har gett studien ett mindre styrt datamaterial och 

gett en bredare jämförelsebild mellan de fyra företagen.  

 

För att fånga byråernas egna framställningar och förhållningar till digitalisering var en 

undersökning av byråernas dokument passande. Detta för att byråerna genom dokument 

uttrycker hur de förhåller sig till digitalisering och förklarar digitalisering som fenomen, vad 

digitalisering medför, fördelar och nackdelar samt dess roll i organisationen. För att fånga 

revisorernas uppfattningar om hur digitalisering har förändrat revisorns roll var 

semistrukturerade intervjuer passande. Detta för att ge revisorerna möjlighet att prata fritt 

kring teman och inte vara låsta till specifika frågor. Genom en öppen dialog med revisorerna 

kunde vi få en bild av hur rollen har förändrats utifrån flera olika perspektiv baserat på 

respektive revisors egna uppfattningar.  

3.1 Urval och datainsamling 

 

Det urval som har gjorts i studien har baserats på studiens frågeställningar med avgränsning 

till stora byråer och erfarna revisorer med minst fyra års erfarenhet. Därav är undersökningen 

baserad på ett målstyrt urval (Bryman & Bell 2017; Fejes & Thornberg 2015), då urvalet inte 

valts ut på basis av slumpen. Syftet med urvalet har i detta fall byggt på ett strategiskt val för 

att få svar på de frågeställningar som har formulerats. 

3.1.1 Urval och datainsamling genom dokument 

 

För dokumentstudien har vi genomfört ett urval baserat på de fyra ledande revisionsbyråerna 

inom branschen i syfte att fånga respektive byrås framställning av digitalisering. Vi har valt 

att avgränsa dokumentstudien till de största och ledande byråerna eftersom vi tror att det är 

den typ av byråer som har kommit längst i utvecklingen inom digitalisering. Vidare har vi 

även i urvalet haft i åtanke att det ska gå att åstadkomma en bra jämförelse mellan byråerna 

och därav kan inte byråernas storlek eller ställning inom branschen varierar i allt för stor 

utsträckning. Revisionsbyråerna har en omfattande samt innehållsrik information tillgänglig 

samtidigt som att byråernas uttalanden ligger i framkant i takt med ökad digitalisering. 

Huvuddelen av empiriinsamlingen har legat på en analytisk tolkning av tryckt och digitalt 

informationsmaterial som revisionsbyråerna har presenterat för omvärlden.  

 

Vi har gjort en analys av offentliga dokument, dokument från organisationer, 

massmedieprodukter och virtuella dokument (Bryman & Bell 2017) löpande under studiens 

gång för att fånga en bild av hur revisionsbyråerna presenterar deras arbete med digitalisering 
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och implementering av nya verktyg och system som numera används i revisionsprocessen. De 

dokument som vi har studerat i är årsredovisningar, transparensrapporter, webbsidor och 

offentlig fackpress. Under datainsamlingen av fackpress har vi använt databasen retriever 

mediearkiv vid Högskolan i Borås och vid insamlingen av material från respektive byrås 

webbsida, årsredovisningar och transparensrapporter har vi använt byråernas egna webbsidor. 

De sökord som har legat till grund för empiriinsamlingen är digitalisering, revision, 

revisionsprocess, effektivitet, och automatisering.   

 

Tabell 1 visar tillvägagångssättet vid datainsamlingen för dokumentanalysen. Tabellen 

redovisar mängden text som handlar om digitalisering i procent för respektive byrå vad gäller 

årsredovisning och transparensrapport. Det var svårare att göra en konkret bedömning över 

framställningen i procent på webbsidorna och artiklarna från fackpress för respektive byrå, 

men det finns skillnader i hur de olika byråerna dels skriver om digitalisering och dels i hur 

omfattande dessa skrivningar är. För Deloitte hittade vi två externa länkar på deras webbsida 

och två artiklar i fackpress vilka framställde digitalisering ur det perspektiv som varit av 

intresse för studien. Huvuddelen av empiriinsamlingen för Deloitte har baserats på deras 

årsredovisning och transparensrapport vilket kan utläsas i tabell 1. För PwC fann vi en intern 

länk på deras webbsida vilken var relevant för studien och ingen artikel i fackpress hittades 

som handlade om PwC och digitalisering som var av intresse för denna studie. För PwC har 

huvuddelen av empiriinsamlingen till största del likt Deloitte varit från deras årsredovisning 

och transparensrapport. Vidare hittade vi för KPMG fyra interna länkar på webbsidan och en 

artikel i fackpress som varit relevant för denna studie. KPMG har inte uttryckt specifikt om 

digitalisering i deras årsredovisning utan de har till större del uttryckt sig i deras 

transparensrapport och på deras webbsida. För EY hittade vi sex interna länkar på webbsidan 

och två artiklar i fackpress vilka framställde digitalisering och som har varit relevanta för 

studiens resultat. För EY har empiriinsamlingen till största del baserats på artiklar, deras 

webbsida och deras transparensrapport. Med interna länkar menar vi sådana länkar på 

webbplatsen som hänför sig till en sida inom byråns webbplats och med externa länkar menar 

vi sådana länkar på webbplatsen som hänför sig till en sida utanför byråns webbplats, alltså en 

länk som skickar en vidare till en annan sida än en sida inom byråns webbplats. Med relevanta 

eller intressanta perspektiv för studiens resultat menar vi sådana perspektiv på digitalisering 

som kan kopplas till verktyg och system eller arbetsmetodik.  

 

Tabell 1 visar framställning av den andel text som handlar om digitalisering i procent för 

respektive byrå i deras årsredovisning och transparensrapport. Vi har uppskattat 

framställningen i procent genom att beräkna antal använda sidor text som handlar om 

digitalisering i resultatet från respektive byrå, dividerat med totalt antal sidor som finns i 

årsredovisningarna respektive transparensrapporterna.  
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Tabell 1 - Insamling av dokumentdata 

 

Revisionsbyrå Dokument Antal sidor 

totalt 

Andel material till studiens 

resultat i % 

Deloitte Årsredovisning 27 sidor Ca 4% 

  Transparensrapport 28 sidor Ca 5% 

PwC Årsredovisning 76 sidor Ca 4% 

  Transparensrapport 19 sidor Ca 3% 

KPMG Årsredovisning 38 sidor 0 % 

  Transparensrapport 11 sidor Ca 5% 

EY Årsredovisning 32 sidor 0 % 

  Transparensrapport 27 sidor Ca 5% 

3.1.2 Urval och datainsamling genom intervjuer 

 

För de genomförda semistrukturerade intervjuerna har vi genomfört ett urval baserat på 

respondenter med lång arbetslivserfarenhet från de fyra ledande byråerna inom branschen i 

syfte att fånga förändringen av revisorns roll i takt med ökad digitalisering. Vi bedömer att 

respondenterna kunde tillföra pålitlig information med kunskap och insyn på den förändring 

som har skett i arbetsrollen med tanke på deras erfarenhet av att ha jobbat i minst fyra år och 

därför valde vi dessa respondenter i denna undersökning.  

 

Vi har kontaktat tio revisorer totalt, i första omgången kontaktade vi nio revisorer där sex av 

dessa var positivt inställda till att bli intervjuade medan tre av dessa nio revisorer inte hade 

möjlighet att hinna med en intervju. På grund av detta fick vi vid en andra omgång ta kontakt 

med ytterligare en revisor som var villig att bli intervjuad. Kravet vi hade vid urvalet av 

revisorer var att samtliga revisorer skulle arbeta på någon av de fyra ledande byråerna samt ha 

lång arbetslivserfarenhet, med lång arbetslivserfarenhet menar vi erfarenhet om minst fyra år 

inom branschen. Vi kontaktade revisorerna via mejl efter att vi till en början hade försökt 

ringa revisorerna men upptäckte snabbt att det var svårt att få svar via telefon. Vid första 

kontakten med respektive revisor introducerade vi oss själva och vår studie på ett 

övergripande plan i syfte att fånga revisorernas intresse till att delta i en intervju. När vi fick 

ihop sju revisorer som var intresserade av att delta i intervju skickade vi ut ytterligare ett mejl 

till samtliga med en intervjuguide innehållande de teman som vi skulle diskutera (se bilaga 1) 

samt övriga upplysningar om intervjuerna och studien som sådan. Vi har baserat intervjuerna 

på en egenkonstruerad intervjuguide (se bilaga 1) vilken innehåller teman med utgångspunkt 

från den egenkonstruerade analysmodellen för studien, där utrymme fanns för tillägg av 

ytterligare frågor under intervjuernas gång. Intervjuguiden har vi konstruerat genom att först 

få en grundläggande förståelse för de verktyg och system som byråerna använder, utifrån 

dokumentstudien, för att sedan övergå till revisorsarbetet och revisorsrollen i en digitaliserad 
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miljö. Genom dessa huvudrubriker lyfte vi sedan fram respektive tema för respondenten och 

höll på så sätt varje intervju som en öppen dialog där revisorerna fick berätta sin egen 

synvinkel utifrån de teman som presenterades.  

 

Samtliga sju intervjuer hölls ute på respektive revisors arbetsplats och tog mellan 36 och 59 

minuter vardera. Detta gjorde vi i syfte att göra det såpass bekvämt som möjligt för 

respondenterna, samtidigt som vi anser att risken för bortfall minskar om intervjuerna hålls på 

revisorernas arbetsplats än på annan plats. Vi har genomfört alla intervjuerna tillsammans, det 

vill säga vi har hjälpts åt att ställa frågor till revisorerna och anteckna under intervjuernas 

gång. Intervjuerna har också spelats in efter godkännande av samtliga revisorer om tillåtelse 

att få spela in. De intervjuade revisorerna har informerats om hur materialet till studien ska 

användas. Under intervjuernas gång har vi inte sett några tecken på att vårt ämne är känsligt 

eller på något annat sätt svårt att diskutera. Digitalisering är inte kontroversiellt och vi får 

intrycket av att det är ett omtalat och aktuellt ämne inom branschen.  

 

Tabell 2 redovisar tillvägagångssättet vid datainsamlingen för intervjuanalysen. Vi har 

uppskattat andelen material till studiens resultat i procent genom att beräkna den andel 

material från respektive revisor som vi har använt i studiens resultat dividerat med totalt antal 

sidor per transkribering från respektive revisors intervju.  

 

Tabell 2 - Insamling av intervjudata 

  

Revisor Befattning Tidsåtgång 

intervju     

Antal sidor totalt 

transkribering 

Andel material 

till studiens 

resultat i % 

A Auktoriserad revisor 

med fem års 

erfarenhet 

58 minuter 15 sidor Ca 13% 

B Erfaren revisor med 

fyra års erfarenhet 

38 minuter 10 sidor Ca 20% 

C Auktoriserad revisor 

med tio års erfarenhet 

59 minuter 15 sidor Ca 13% 

D Auktoriserad revisor 

med elva års 

erfarenhet 

55 minuter 14 sidor Ca 7% 

E Auktoriserad revisor 

med sex års 

erfarenhet 

55 minuter 13 sidor Ca 8% 

F Auktoriserad revisor 

med fem års 

erfarenhet 

45 minuter 12 sidor Ca 2,5% 

G  Erfaren revisor med 

fyra års erfarenhet 

36 minuter 9 sidor Ca 8% 
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3.2 Bearbetning och analys av empiri 

 

Revisionsbyråernas framställning av digitalisering har vi hämtat från årsredovisningar, 

transparensrapporter, byråernas webbsidor samt övrig fackpress. Efter datainsamlingen 

bearbetade vi data genom en tematisk analys med utgångspunkt på hur revisionsbyråerna 

uttrycker deras arbete med digitalisering i sina revisionsprocesser med fokus på effektivitet. 

Effektivitet har vi i sin tur analyserat och bearbetat utifrån två teman; arbetsmetodik samt 

verktyg och system. Dessa två teman har vi baserat på tidigare forskning och litteratur som lett 

till studiens analysmodell. Vi började analysprocessen genom att läsa igenom de insamlade 

dokumenten som vi först samlat in baserat på sökorden; digitalisering, revision, 

revisionsprocess, effektivitet och automatisering. Sedan fortsatte vi vårt arbete genom att göra 

en grovkategorisering av de dokument som vi hade samlat in (Fejes & Thornberg 2015). Efter 

grovkategoriseringen gjorde vi ett mer detaljerat analysarbete (Fejes & Thornberg 2015) i 

form av en tematisk analys. Detta var vidare utgångspunkten för den bearbetning och analys 

som vi gjorde och låg till grund för dokumentanalysens resultat.  

 

Bearbetning av revisorernas synvinkel om digitalisering har resulterat i en tematisk analys 

utifrån de intervjuer som har genomförts med revisorerna i syfte att identifiera kvalitativa 

resultat i respondenternas sätt att behandla respektive tema som varit i fokus under 

intervjuerna (Starrin & Svensson 2009). Efter de genomförda intervjuerna transkriberade vi 

materialet för att sedan bearbeta det i en tematisk analys för att på ett mer systematiskt och 

konkret sätt uppmärksamma vad respektive revisor sagt (Starrin & Svensson 2009). Den 

tematiska analysen utformade vi under studiens gång i relation till de teoretiska 

utgångspunkter vilka låg till grund för empiriinsamlingen, där fokus låg på att identifiera hur 

revisorns roll har förändrats på grund av digitalisering. De teman som vi har analyserat i 

studien är tidsfördelning, kompetens, ansvar, klientkontakt och social kontakt. Den 

analysmodell som vi har konstruerat i studien var grunden för de teman som har lyfts fram 

under intervjuerna och den analys som har gjorts av empirin har sedan kopplats tillbaka till 

den teoretiska referensramen. Detta angreppssätt har vidare varit grunden för studiens resultat.  

3.3 Metodreflektion och etiska överväganden 

 

Den kvalitativa metod som har använts har möjliggjort för oss att anpassa datamaterialet mot 

forskningsfrågorna som undersökts snarare än att datamaterialet begränsades till en specifik 

vetenskaplig teori. Detta skapade större rörelsefrihet och datainsamlingen kunde bearbetas 

utifrån resultaten från intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer har möjliggjort avvikelser 

från intervjuguiden och öppnat upp till utrymme för möjligheter till följdfrågor vilka i sin tur 

resulterade i ytterligare värdefull information till studien (Bryman & Bell 2017). En annan 

fördel med den kvalitativa metoden har varit att större transparens och pålitlighet har byggts 

upp genom insamlingsprocessen och dataanalysprocessen. Båda dessa processer har visat sig 

ha ett större tolkningsutrymme än exempelvis en kvantitativ metod, vilket har varit till fördel 

för studiens resultat.  

 

En nackdel med en kvalitativ metod är att metoden är subjektiv (Bryman & Bell 2017). Det 

har under undersökningens gång funnits risk för att respondenterna kan vara för hjälpsamma 

och svarar på ett sätt som de tror att vi vill att de ska svara på. Detta kan leda till att 

respondenternas svar på intervjufrågorna vinklas och att en bild av verkligheten som inte helt 

stämmer överens med praktiken ges (Bryman & Bell 2017; Starrin & Svensson 2009). På 

grund av detta kan vi inte generalisera resultatet men trots denna nackdel har resultatet visat 
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på en relativt samstämmig bild. Fler intervjuer hade däremot kunnat ge en större variation i 

svaren men utifrån de intervjuer som har gjorts upplevdes en teoretisk mättnad mot slutet.  

 

En dokumentanalys utgörs av material som inte påverkas av forskarens egna åsikter, det vill 

säga värderingar och uppfattningar (Bryman & Bell 2017). Analysen är alltså av icke-reaktivt 

slag vilket anses vara en fördel när det gäller dokument och vald metod. Det innebär att man 

kan bortse från reaktiva effekter, det vill säga påverkanseffekter vilka ger en begränsning av 

validiteten hos data, detta eftersom den information som analyseras inte har skapats i något 

specifikt forskningssyfte (ibid). 

 

I denna studie har intervjudeltagarna behandlats på ett konfidentiellt sätt genom hela 

undersökningens gång, det vill säga från första kontakttillfället fram till avslutad 

undersökning, för att lyckas bevara respondenternas anonymitet (Starrin & Svensson 2009). 

Detta har inneburit att revisorernas identitet, vem som har sagt vad samt vilken byrå 

respektive revisor arbetar på inte går att utläsa i studien. Vi har vidtagit varje skälig 

försiktighetsåtgärd för att säkerställa att respondenterna inte på något sätt riskerar att påverkas 

negativt eller ta skada på grund av sitt deltagande i studien (Starrin & Svensson 2009). 

Tydliga instruktioner har getts till respektive deltagare från första kontakttillfället som 

antingen skedde via mejl eller över telefon. Vidare har data anonymiserats och resultatet har 

rapporterats på ett sätt som gör att det inte på något sätt ska gå att utläsa vem respektive 

revisor är eller på vilken revisionsbyrå som revisorn arbetar. Efter att resultatet presenterades 

raderade vi alla inspelningar vilket vi hade lovat respektive revisor vid tillfället vi bad om lov 

att få spela in. Genom att dela upp studiens resultat i två delar hittade vi en struktur som 

fungerade för att lyckas behålla respondenterna anonyma men ändå avslöja viktiga detaljer 

om de ledande revisionsbyråernas implementering av digitalisering inom branschen.  

 

Utförd studie skulle egentligen likaväl kunna genomföras med en kvantitativ metod för 

samtliga forskningsfrågor, men en kvantitativ metod hade inte möjliggjort utveckling av 

respondenternas svar. Eftersom vi eftersträvade utförliga och utvecklade svar i 

undersökningen ansåg vi att en kvalitativ metod lämpade sig bättre till detta sammanhang. 

Vidare har en del avvikelser från intervjuguiden gjorts under studiens gång för att lyckas 

uppnå reliabilitet och validitet då vi märkte att respondenterna inte förstod våra frågor eller att 

vi inte fick med aspekter som vi behövde. En kvantitativ metod tillåter inte sådana typer av 

avvikelser vilket kan leda till att reliabiliteten och validiteten hamnar i farozonen (Bryman & 

Bell 2017). Detta är ytterligare en anledning till att vald kvalitativ metod lämpar sig bättre till 

denna studie.  

 

För att säkerställa trovärdigheten i en kvalitativ studie brukar fyra kvalitetshöjande kriterier 

ligga till grund för just detta. Dessa fyra kriterier är bekräftelse, överförbarhet, pålitlighet och 

tillförlitlighet (Bryman & Bell 2017). För att öka tillförlitligheten i vår studie har empirisk 

forskning legat till grund för den teoriinsamling som vi har gjort för att skapa en fördjupning 

inom ämnet, vilket har gett ett bredare perspektiv på tidigare studier i syfte att utveckla 

forskningsområdet och bidra med mer kunskap. Vid val av källor gjorde vi ett noggrant urval 

för att skapa en sådan välgrundad teoretisk bakgrund som möjligt. Vid val av artiklar använde 

vi empiriska samt expertgranskade artiklar, samt böcker och andra källor som ansågs vara 

trovärdiga och relevanta för studien, vilket vi anser ökar tillförlitligheten i studien. 

Dokumentstudien som gjorts har baserats på revisionsbyråernas egna uttryck gällande 

digitalisering och dess påverkan på revisionsprocessen, vilket kan ge en missvisande och 

vinklad bild. Detta eftersom byråernas offentliga ståndpunkt kring digitalisering inte skildrar 

praktiken i den utsträckning vilken är önskvärd, utan snarare uttrycks för att visa på att 
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byråerna hänger med i digitaliseringens utveckling. Eftersom offentliga källor och dokument 

har legat till grund för datainsamlingen har det varit svårt att säkerställa tillförlitligheten i det 

avseendet. Tillförlitligheten i studien har däremot höjts genom att vi har upprättat en 

intervjuguide för att få svar på revisorns roll i förhållande till digitalisering. Genom en 

intervjuguide har vi på så sätt säkerställt ett mer tillförlitligt resultat eftersom en tydlig 

struktur hölls under intervjuerna, vilket kan minska omvärldseffekter på hur respondenterna 

svarar på frågorna (Bryman & Bell 2017).  

 

I den genomförda studien antas överförbarheten möjlig i liknande studier, både vad det gäller 

den dokumentanalys som gjorts och intervjuerna. Dokumentanalysen kan överföras som 

underlag till andra studier i syfte att användas som databas för undersökning av 

revisionsbyråernas utveckling i förhållande till digitalisering. Metodvalet är även överförbart i 

andra studier i andra miljöer om relevant information finns till mötes. Överförbarheten i 

intervjudelen anses mer kritisk, då vi använt oss av ett begränsat urval som skapar en 

svårighet i generalisering samt att respondenternas svar har varit till grund för subjektiv 

tolkning som skapat resultatet. För att säkerställa överförbarheten har en tydlig intervjuguide 

gjorts samt en referensram förankrad i relevanta teorier, vilket i denna aspekt kan säkerställa 

överförbarheten.  

 

Det tredje kriteriet för kvalité är pålitlighet, vilket kan jämföras med reliabilitet (Bryman & 

Bell 2017). Detta kvalitetshöjande kriterium har stärkts genom att man tydligt redovisat för 

forskningsprocessens alla delar. Pålitligheten har varit en viktig del i den dokumentanalys 

som gjorts på så sätt att vi har varit källkritiska i de dokument som samlats in med en objektiv 

syn på vad som skrivits. Intervjuerna som gjorts bygger automatiskt på tolkande svar baserat 

på revisorernas åsikter och där objektiviteten varit en viktig del i säkerställandet av 

pålitligheten. För att minska en allt för stor skillnad i materialet har vi kritiskt granskat 

intervjuguiden ett flertal gånger innan genomförandet, för att se till att de teman som 

diskuteras görs i rätt ordning och är relevanta för studien.  

 

Bekräftelse eller konfirmering motsvaras av objektivitet (Bryman & Bell 2017). För att 

säkerställa bekräftelsen i studien har vi tillsammans deltagit under varje intervju som sedan 

bearbetats tillsammans i syfte att fånga upp allt som sagts under intervjun. Bearbetningen har 

vi sedan använt för att koda om intervjusvaren från revisorerna ur ett flertal synvinklar med 

ett objektivt angreppssätt, med detta tillvägagångssätt anser vi att en bekräftelse uppnås vid 

hanteringen av det empiriska materialet.  
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4 Revisionsbyråer och revisorer om digitalisering 
 

Studiens resultat presenteras i två delar, den första delen är baserad på dokumentstudier och 

den andra delen är baserad på intervjuer med revisorer. Den här strukturen gör det möjligt att 

bibehålla revisorernas anonymitet. I den första delen av resultatet går det att utläsa vilken byrå 

det är som uttrycker sig om olika teman. I den andra delen av resultatet går det däremot inte 

att på något sätt kartlägga vem det är som har intervjuats eller vilken byrå de intervjuade 

revisorerna tillhör. Detta för att de deltagande revisorerna ska behandlas på ett konfidentiellt 

sätt genom hela studien. De två perspektiven undersöks även i syfte att skapa en bredd i 

resultatet.  

 

Studiens resultat baseras på teoretiska utgångspunkter vilket sammanfattas i en 

egenkonstruerad analysmodell för studien. Revisionsbyråernas egna framställning av 

digitalisering undersöks utifrån två teman; förändrad arbetsmetodik samt användandet av 

verktyg och system.  De underlag som ligger till grund för analysen är årsredovisningar, 

transparensrapporter, hemsidor och övrig fackpress. Revisorernas egna framställning av 

digitalisering analyseras utifrån fem teman; tidsfördelning, kompetens, klientkontakt och 

social kontakt, ansvar och revisorns roll, för att besvara studiens frågeställningar och 

identifiera om effektivitet är en väsentlig aspekt i samband med pågående digitalisering.  

4.1 Revisionsbyråer om digitalisering 

 

Hur mycket digitalisering omskrivs i byråernas kommunikation varierar. Deloitte och PwC är 

de byråer som skriver mest om digitalisering följt av KPMG och EY som uttrycker sig minst 

om digitalisering. Deloitte och PwC skriver om digitalisering i sina årsredovisningar medan 

EY och KPMG inte skriver om digitalisering i sina årsredovisningar utan mer frekvent i sina 

transparensrapporter, på sina hemsidor och i övrig fackpress. I Deloitte’s årsredovisning 

uppgår texten om digitalisering till ca 4% och i transparensrapporten till ca 5%. Vidare länkar 

Deloitte till två externa sidor på sin webbplats vilka kunde användas till resultatet i denna 

studie. I fackpress hittades två artiklar som kunde användas till studiens resultat. PwC’s 

framställning av digitalisering i text uppgår till ca 4% i årsredovisningen och ca 3% i 

transparensrapporten. Vidare länkar PwC till en extern sida på sin webbplats som kom till 

nytta för studiens resultat. I fackpress kunde inte någon artikel användas som handlade om 

PwC och digitalisering. KPMG och EY skriver som tidigare konstaterats ingenting i sina 

årsredovisningar om digitalisering. KPMG uttrycker sina digitala satsningar i text till ca 5% i 

sin transparensrapport, de länkar till fyra interna sidor på deras webbplats vilka kunde 

användas till studiens resultat och i fackpress har det hittats en artikel vilken kom till nytta för 

studiens resultat. EY’s framställning av digitalisering i text uppgår till ca 5% i 

transparensrapporten, från EY’s webbplats användes sex länkar till interna sidor på 

webbplatsen som varit till nytta för studiens resultat och i fackpress har det använts två 

artiklar som varit relevant för studiens resultat.  

 

Vidare varierar framställningen av digitalisering mellan byråerna då respektive byrå lyfter 

olika aspekter i sitt framställande av digitalisering. Deloitte fokuserar på innovation, PwC på 

sin strategi, KPMG på medarbetarna och EY fokuserar på implementering av nya digitala 

verktyg och system.  
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4.1.1 Arbetsmetodik 

 

Samtliga fyra branschledande byråer uttrycker att de befinner sig i en förändringsfas. 

Byråerna skriver dels om den förändring som digitalisering fört med sig hittills men även om 

den utveckling man ser komma skall som en effekt av digitalisering. Så här förklarar Deloitte 

sin digitaliseringsstrategi i 2018 års årsredovisning; 

 
Vi har inom ramen för ett ökat internationellt samarbete fortsatt att utveckla och 

modernisera våra revisionstjänster. I takt med att våra klienters verksamhet 

digitaliseras ökar vi inslaget av smarta verktyg som snabbt kan konvertera stora 

datamängder till relevanta beslutsunderlag. Vi utnyttjar våra klienters allt mer 

avancerade systemstöd genom att ersätta manuellt revisionsarbete med egenutvecklad 

mjukvara som snabbt kan analysera våra klienters systemkonfiguration i syfte att 

identifiera risker och processförbättringar. Intresset för vårt moderna 

revisionserbjudande fortsätter att öka framför allt hos våra största klienter (Deloitte AB 

2018, s. 3).  

 

För bara åtta år sedan fanns det ingen text om digitalisering i Deloittes årsredovisning som 

beskrev digitalisering som en påverkan på företagets revisionstjänster. I 2018 års 

årsredovisning har Deloitte däremot mycket text som beskriver digitalisering som en väsentlig 

del i alla affärsområden. De skriver även om krav från deras klienter i form av systemstöd och 

implementation av program för att kunna hantera den stora mängd data som många klienter 

har (Deloitte AB 2018). En viktig del av revisionsprocessen rör de bestyrkandeåtgärder 

revisorerna måste samla in för att kunna genomföra sin revision, som i sin tur ska leda till den 

strikt sekretessbelagda dokumentation som görs under processens gång, vilket ställer krav på 

konfidentialitet. Deloitte AB (2018) skriver följande i sin årsredovisning rörande 

konfidentialitet;   
 

Våra klienter ger oss tillgång till känslig information för att vi ska kunna genomföra 

våra uppdrag som revisorer eller rådgivare. Därför måste vi kunna upprätthålla 

fullständig integritet i våra processer och system. Som en del i detta arbete är vår 

informationssäkerhetshantering ISO-certifierad (ISO/IEC 27001:2013). Till detta 

tillkommer arbetet med att anpassa våra processer och arbetssätt till den nya 

dataskyddsförordningen (GDPR) som trätt i kraft i slutet av maj 2018 (Deloitte AB 

2018, s. 6).  

 

I Deloittes årsredovisning redogörs också för det omfattande kvalitetsarbete som görs i 

revisionsprocessen i syfte att möta lagstiftning, interna regler och tillsynsmyndigheter. De 

styrker detta med att vidare uttrycka vikten av att leverera en revision som är av hög kvalité 

med ett framtidstänk. De skriver att de arbetar på många olika fronter med nya tekniska 

lösningar både i sina egna processer men också som en hjälpande hand mot sina klienter. I sin 

årsredovisning redogörs det tydligt för att 2018 har varit ett år med ökad efterfrågan från 

klienter på grund av pågående digitalisering. Efterfrågan har bestått av komplexa 

transformationsprogram och IT lösningar för att uppnå ökad kostnadseffektivitet och möta 

regelverkskrav. I sin transparensrapport skriver Deloitte att deras mål är att möta samhällets 

förväntningar och de teknologiska förväntningarna som finns idag men också att de är ett krav 

för att fortsätta vara det konkurrenskraftiga företag man är idag. Detta mål är något Deloitte 

jobbat med inom revisionsområdet, de förklarar i sin transparensrapport en modell ur fyra 

perspektiv som man strävar efter, vilket består av en standardisering av revisionsprocessen 

med support av teknologiska verktyg, kontroller som sker i realtid, utveckla modeller som 
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möter förändringen i samhället och slutligen kompetenser för att lyckas uppnå dessa i 

samverkan med varandra.  

 

Det ökade användandet av digitala metoder i revisionen framställs i en intervju gjord av 

Kubicom som en bidragande faktor till att dokumentationen blir mer säker, trygg och smidigt 

när den sker digitalt. Framförallt skrivs det i intervjun att det tar kortare tid och att man kan 

lägga vikten vid företagets utveckling istället (Kubicom 2017). En ytterligare auktoriserad 

revisor, anställd på Deloitte säger vidare i ett reportage av tidningen civilekonomen skriven av 

Wiklund (2018) att; 

 
Digitalisering skapar stora möjligheter för oss att med moderna verktyg öka såväl 

effektivitet som kvalitét i revisionen och att ge våra klienter mer värdeskapande 

feedback (Auktoriserad revisor hos Deloitte, intervjuad i civilekonomen 2018).  

 

Vi kan granska all tillgänglig data hos en klient och i realtid identifiera avvikelser, 

samtidigt som de moderna verktygen analyserar och pekar ut viktiga samband och 

trender. AI används idag för att automatiskt läsa en stor mängd avtal och plocka ut det 

som är relevant (Auktoriserad revisor hos Deloitte, intervjuad i civilekonomen 2018).  

 

Vidare är även PwC en del av Big Four som är under pågående utveckling inom digitalisering 

och dess era. Företagets VD uttrycker följande i årsredovisningen; 

 
Vi utvecklas från revisionsbyrå till ett modernt revisions- och rådgivningsföretag (PwC 

AB 2018, s. 4). 

  

I PwC’s årsredovisning för 2018 skrivs det att fokus har legat på att utveckla företaget efter en 

strategi kallad ”Ett PwC för framtiden” vilken hela organisationen har varit involverad i att 

utforma. Enligt PwC står digitalisering och automatisering för den största förändringen inom 

revisionsbranschen. För att som företag lyckas vinna bör man möta klienternas förväntningar, 

skapa nya affärsmodeller, effektivisera interna processer och dra nytta av potentialen i 

artificiell intelligens (AI) och mjukvarurobotisering (RPA). Digitalisering och automatisering 

är strategiska fokusområden för företaget där man strävar efter att kombinera teknik med 

specialiserade medarbetare. Allt fler arbetsuppgifter automatiseras och medarbetarna 

fokuserar i allt större utsträckning på klientkontakt och sådana arbetsuppgifter som skapar 

särskilt värde (PwC AB 2018). 

  
Utvecklad teknik och digitala processer skapar nya insikter och gör framtidens revision 

flexibel och platsoberoende. Ökad automatisering gör så att vi kan leverera tjänster på 

nya sätt (Karlsson 2019). 

 

I 2018 års årsredovisning skriver PwC att de i dagens samhälle vars miljö har blivit allt mer 

digitaliserad, satsar för stora bolag på något som kallas datadriven revision och för små samt 

medelstora bolag finns tjänster med mer standardiserade revisionsprocesser som kan 

genomföras platsoberoende. Detta skapar större flexibilitet i revisionen (PwC AB 2018). Bo 

Karlsson, Transformation leader på PwC, uttrycker sig på PwC’s webbplats om att genom 

digitalisering samt automatisering och deras påverkan på revisionsbranschen skapas ökad 

effektivitet och produktivitet samt förbättrad kvalité av revisionsprocessen. Med hjälp av 

digitalisering och automatisering har PwC’s revisionsprocess effektiviseras. Effektiviseringen 

uppstår i form av att revisionen sker smartare med hjälp av digitala verktyg och 

automatiserade processer. Färre arbetsuppgifter kräver manuell hantering och administration 
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vilket leder till tidsbesparing för revisorerna samt förbättrad kvalité på revisionsprocessen då 

risken för felaktigheter minimeras (Karlsson 2019).  

 

Likt Deloitte och PwC beskriver EY digitalisering och dess påverkan på organisationen som 

omfattande på deras webbsida. Implementering av nya verktyg och system är en väsentlig del 

i arbetet med deras klienter. Genom nya verktyg och system kan EY använda sig av 

strukturerade och ostrukturerade data i de analyser som görs i revisionen. Vidare bidrar dessa 

analyser till en säkrare revisionsprocess eftersom beslut baseras på avancerade analyser som 

bakgrund och inte på spekulationer. EY skriver på sin webbsida om deras metodik på följande 

sätt; 

 
Our transaction analytics methodology combines advanced analysis and algorithm 

development with a company’s full range of relevant structured and unstructured 

financial and operational data (EY 2017).  

 

Transaction analytics uses data, technology and advanced quantitative analysis to drive 

more accurate observations and insights. In other words - the use of knowledge to 

replace speculation (EY u.å). 

 

I en intervju för tidningen realtid (2017) säger VDn för EY att digitalisering förändrat alla 

delar i organisationen och att IT system, arbetsmetoder och kompetens är nyckelfaktorer till 

förändringen. Han säger också att man genomfört en mängd olika åtgärder i samband med 

pågående digitalisering (Realtid 2017). Nedan beskriver VDn några exempel på EY’s arbete; 

 
Digitaliseringen har pågått en tid nu och vi har sedan flera år tillbaka arbetat 

målmedvetet med implementering av digitala stöd för våra processer, för lagring av 

arbetsmaterial, kommunikation med våra kunder, dataanalys etc. Vi har en nordisk 

ansvarig för Innovation & Digital, som också är del av vår nordiska ledning. 

Innovation & Digital står högt på agendan inom EY och vi gör löpande betydande 

investeringar i ny teknik, anpassning i vårt sätt att genomföra en revision utifrån 

tekniken och utbildning av medarbetare. Bland annat har alla medarbetare inom EY 

den senaste tiden genomfört en utbildning på temat digitalisering. Vi har några experter 

inom området och många måste känna till specifika system och metoder, men alla på 

EY måste känna till digitaliseringen och trenderna som påverkar oss och våra kunder. 

Vi rekryterar också många med kompetens inom analys, robotisering, digitalisering osv 

(VD för EY, Intervjuad i Realtid 2017).  

 

Vidare skrivs det i realtid (2017) att digitalisering, automatisering och robotisering bidrar till 

enklare arbetsuppgifter inom vissa områden. En väsentlig del i revisionsprocessen är att utföra 

stickprovsgranskning, vilket med tekniska verktyg nu istället kan analyseras automatiskt med 

en mängd data som ger en större insikt, säkerhet och kvalité i revisionsprocessen. Den 

datamängd som möjliggörs och användandet av datamängden på robotisering och artificiell 

intelligens (AI) gör att en mycket mer heltäckande revision kan genomföras (Realtid 2017). 

EY’s VD säger vidare i reportaget att de enkla administrativa processerna underlättas genom 

analysverktyg, där de enkla processerna blir mer automatiserade och underlättar 

revisionsprocessen genom självlärande system. Vidare nämns också att de mer intelligenta 

systemen kan lösa svåra och komplexa uppdrag som är svårare att göra manuellt (Realtid 

2017). Detta förstärks även av en annan intervju gjord av framtidsföretagen där revisorer 

anställda på EY blivit intervjuade och uttrycker att digitalisering hjälper till i 

revisionsprocessen genom att fokusera på mer komplexa områden, vilket varit en stor 

förändring under de senaste fyra åren. Det skrivs att digitalisering bidragit till ett nytt synsätt 

på grund av samhällets krav på nya metoder. Verktygen gör att det går att extrahera stora 
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datamängder och genom processen identifiera eventuella avvikelser och trender hos bolagen 

som granskas (Framtidsföretagen u.å). EY skriver också på sin webbplats att de verktyg och 

system som finns tillgängliga idag möjliggör ett bredare perspektiv i relation till klienterna 

eftersom utfallet av revisionen blir värdehöjande (EY u.å). Samtidigt som förändringen lett till 

många fördelar finns det stora utmaningar i form av att man måste efterfråga andra kunskaper 

hos medarbetarna och klienterna, främst inom IT säger en anställd revisor på EY i en intervju 

på EY’s webbsida och en HR-direktör på EY i ett pressmeddelande (Caringe u.å; EY 2017).  
 

We know how to work with our clients to explore new possibilities, innovate to create 

their vision, use analytics to make informed decisions and deliver value while 

managing risk (EY u.å). 

 

Det är en stor utmaning – inte bara för kunder, utan även för EY. Digitaliseringen 

ställer nya krav på revisorernas analytiska förmåga och det behövs djupare kunskaper 

om it-system och it-processer. Under de senaste åren har mängden data exploderat och 

ökningen fortsätter i allt snabbare takt (Caringe u.å). 

 

Vårt rekryteringsbehov påverkas av kundernas behov, vilka i sin tur påverkas av ökad 

digitalisering och olika samhällsförändringar. Inom revision sker stora förändringar på 

grund av automatiseringen och robotiseringen och även inom andra affärsområden ser 

vi framför oss stark tillväxt i takt med att vi fortsätter växa inom områden som strategi, 

operationella förbättringar och transaktioner. Digitaliseringen gör att 

kompetensbehovet breddas. Vi rekryterar allt mer ingenjörer, techfolk och 

systemvetare, även om ekonomerna fortfarande rekryteras i majoritet (Strandberg 

2017).  

 

Även KPMG, likt Deloitte, PwC och EY, har påverkats av digitaliseringens framväxt och 

befinner sig i dagsläget i en förändringsfas. En konsult inom Digital Transformation & 

Innovation på KPMG Sverige, uttrycker på KPMG’s webbsida följande om transformation; 

 
Om man vill se nya resultat kan man inte fortsätta göra samma sak som tidigare, utan 

det krävs en faktisk förändring! Bästa sättet att möta förändringar tror jag är att försöka 

förstå drivkrafterna bakom dem och vilket resultat man vill uppnå. När det är tydligt 

blir det lättare att ändra både processer och beteenden (Wirkestrand 2018). 

 

Vi kommer se transformation på många fler plan - det är nu det händer (Wirkestrand 

2018). 

  

För att lyckas med den transformation av ett företag som digitalisering kräver skriver KPMG 

på sin webbplats att en förändring krävs. För att ännu bättre än tidigare kunna möta 

marknadens och klienternas behov av revision har KPMG satsat på att bland annat ta in två 

nya medarbetare i sin verksamhet. Dessa två medarbetare är digitala och tekniska specialister 

som skall bidra till en starkare kompetensmix i bolaget och göra nuvarande team ännu 

starkare. Detta är en satsning från KPMG’s sida i hopp om att ligga i fas med den pågående 

digitala erans utveckling (KPMG 2019). 

  
Globaliseringen och den tekniska utvecklingen skapar ständigt nya förutsättningar för 

hur vi lever och arbetar. Med hjälp av data och digitala innovationer skapas nya 

möjligheter och utmaningar för alla typer av företag och organisationer (KPMG 2018, 

s. 4). 
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För att vara framgångsrik på dagens marknad behöver man förstå, omfamna och kunna 

genomföra förändringar. Det innebär både att minimera riskerna och att våga ta vara på 

möjligheterna och allt det positiva som utveckling för med sig (KPMG 2018, s. 4). 

   
KPMG’s VD uttrycker i en intervju gjord av tidningen realtid (2017) att man redan nu kan se 

att revisionsprocessen som ett resultat av digitalisering har förändrats på flera sätt. Dels på 

grund av att digitalisering minimerar tidskrävande och systematiska arbetsuppgifter vilken gör 

plats för mer avancerade arbetsuppgifter och gör revisorrollen mer utvecklande. Tack vare 

digitalisering och dess framfart kan man i dagsläget ge revisorer stöd i form av avancerad 

teknik i genomförandet av revisionsprocessen. Genom digitaliserade tjänster levereras en 

revision som är av högre kvalité med ett effektivare genomförande samt som skapar ett 

mervärde i jämförelse med den revision som levererades innan digitaliseringens genomslag 

(Realtid 2017). 

  
Digitaliseringen av revisionen påverkas av vår egen utveckling vad gäller användning 

av tekniken (VD för KPMG, intervjuad i Realtid 2017). 

 

Under de senaste åren har vi arbetat med detta på flera olika sätt inom 

revisionsverksamheten då utvecklingen påverkar oss på många plan, självklart rent 

tekniskt i form av våra verktyg men även gällande förståelsen för förändringen, 

rekrytering av nya kompetenser samt utbildning och revisionsmetodik (VD för KPMG, 

intervjuad i Realtid 2017). 

4.1.2 Verktyg och system 

 

Digitalisering har utöver den förändring av arbetsmetodik som byråerna beskriver även 

medfört implementering av nya verktyg och system i revisionsprocessen. Deloitte skriver i en 

global revisionsbroschyr för 2017 att deras arbete i samband med pågående digitalisering har 

inneburit nya satsningar på tekniska plattformar. De har konstruerat en ny plattform som 

kallas Auvenir, denna har startats och är en intuitiv artificiell intelligens (AI)-baserad 

plattform som är utformad för att utveckla och automatisera revisionsprocessen. Syftet med 

plattformen är att fördjupa intelligensen för högre kvalitét och effektivitet. Deloitte skriver 

vidare att de har som målsättning att avsiktligt experimentera med nya affärsmodeller och 

tekniker utan begränsning av traditionella organisationsmodeller i syfte att undersöka hur 

denna typ av satsning kan replikeras över organisationens arbetsmoment (Deloitte 2017). 

Förutom Auvenir har Deloitte även förvärvat andra bolag under de senaste åren och Mobiento 

är ett av dem. Mobiento är en del av Deloitte digital som förvärvats för att kunna erbjuda 

digitala lösningar för bolagets klienter, bland annat digitala transformationer (Mobiento u.å). 

Förutom förvärv och konstruktion av digitala plattformar använder sig Deloitte numera även 

av digitala verktyg i sin revisionsprocess. De beskriver anledningen till detta enligt följande i 

2018 års transparensrapport; 
 

While traditional procedures still have a place in auditing, Deloitte Sweden auditors are 

enhancing procedures by making more use of technology-based analytics, Artificial 

Intelligence (AI), cognitive & cloud-based technologies, etc. This is due in part to the 

increased automation and effectiveness such data analytics and other tools may 

provide, but also the need for Deloitte Sweden to stay in front of technological 

advances used by the entities that we audit (Deloitte 2018, s. 10). 

 

Deloitte skriver även i 2018 års transparensrapport att innovation är en integrerad del i hela 

revisionsprocessen och att detta speglas i Deloittes tre olika digitala plattformar som kallas 

Cognia, Illumia och Magnia. Att leverera en revision av högsta kvalité är en av Deloittes 
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viktigaste mål. De beskriver att detta innebär obeveklig uppmärksamhet åt varje detalj vid 

varje skede av revisionen, vilket innebär att ständigt hitta nya sätt att överträffa kvalitén och 

erbjuda en revision som resulterar i en ännu bättre process. För att stödja strävan efter kvalité 

skriver Deloitte vidare i transparensrapporten att Magnia är ett sådant verktyg som 

säkerställer just detta genom dess avancerade globala plattform. Programmet levererar en 

omfattande fokuserad revision över hela världen med hjälp av dess avancerade teknik och kan 

genom detta säkerställa resultatet av revisionen genom att uppnå bättre kvalité, vilket Deloitte 

skriver i både transparensrapporten och i den globala revisionsbroschyren (Deloitte 2017; 

Deloitte 2018). De skriver vidare i båda kommunikations forumen att Deloitte Cognia är ett 

gemensamt globalt förvar för innovativa revisionsverktyg och ledande praxis. Denna 

plattform gör det möjligt för Deloitte att kontinuerligt driva revisionsprocessen konsekvent 

med hög kvalitétspåverkan under hela revisionen (Deloitte 2017; Deloitte 2018). Deloitte 

Illumia är ett rent analytiskt verktyg som gör avancerade analyser med hjälp av olika 

parametrar i syfte att göra en djupgranskning av klienternas verksamhet (Deloitte 2017; 

Deloitte 2018). Sammanfattningsvis skriver Deloitte att de verktyg som används i revisionen 

görs i följande syfte;  

 
We seek not just to refresh what audit does and how, but to revolutionize it. By 

automating more routine tasks, we not only deliver a more consistent, high quality 

audit, but also shift the emphasis to higher order questions that can yield greater 

insight. In short, we aspire to make every aspect of the audit more valuable (Deloitte 

2017, s. 7).  

 

Likt Deloitte uttrycker sig PwC sitt arbete med digitala verktyg i sin årsredovisning för 2018. 

Det skrivs om att man på PwC’s Delivery Center i Lund under året har automatiserat 

processer med hjälp av robotar och företaget hjälper sina klienter att anpassa sig till den 

digitala utvecklingen som påverkar deras strategi, struktur, system, processer och kontroller. 

PwC använder alltså digitala verktyg i sin revision för att lyckas utveckla samt effektivisera 

revisionsprocessen. Att ligga i framkant inom den digitala utvecklingen är av stor prioritet för 

PwC och därav görs omfattande satsningar både i företagets egna verksamhet men även i 

klienternas verksamheter (PwC 2018). Detta för att uppfylla både egna och andras 

förväntningar vilket Carrington (2014) beskriver som två av tre viktiga beståndsdelar i 

revisorns olika roller. 

  

I 2018 års redovisning skriver PwC att arbetsuppgifterna och processerna inom revision har 

förnyats med ett antal digitala lösningar såsom bland annat Aura, Halo och Connect, för att 

förenkla revisionsprocessen förklarar PwC. Aura är en revisions plattform som skapar kvalité. 

Halo är ett verktyg för dataanalys i realtid vilket bidrar till bättre beslutsunderlag. Connect är 

ett kommunikationsverktyg som på ett snabbt och tryggt sätt möjliggör informationsutbyte 

mellan PwC och deras klienter. En kombination av dessa digitala lösningar tillsammans med 

skickliga medarbetare och samverkan med övriga PwC skapar en unik position på marknaden 

för PwC (PwC 2018). I transparensrapporten för 2018 beskriver man dessa verktyg enligt 

följande; 
 

Dessa nya verktyg förbättrar revisionskvalitet och effektivitet genom mobilitet och 

digitalisering (PwC 2018, s. 8). 

  

Vidare uttrycks det i PwC’s årsredovisning för 2018 att AI och RPA också är en del av 

företagets satsning inom digitaliseringsstrategin. Enligt PwC är det skillnad på digitalisering 

och digitalisering; 
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Vi skiljer på digitalisering och digitalisering. Digitalisering avser att vi går från 

analoga till digitala processer. Här ingår våra satsningar på att automatisera våra 

processer bland annat med hjälp av mjukvarurobotar (RPA). Digitalisering innebär att 

vi med ny teknik och digitala processer skapar nya insikter, värden och beteenden. 

Kognitiva system och ”machine learning” som AI är en del av vår 

digitaliseringsstrategi (PwC 2018, s. 12). 

 

Till skillnad från övriga Big Four så skriver EY ut i sin globala utvärdering för 2018 att de har 

spenderat mer än 500 miljoner dollar på teknik de senaste åren på grund av den snabba 

utvecklingen kring digitalisering. Detta har lett till att nya system numera används i 

revisionen. EY skriver i 2018 års transparensrapport att alla revisionsuppdrag använder sig av 

teknologiska verktyg under revisionsprocessen, vilka är i linje med lagar och regler. EY 

Canvas är ett av dessa verktyg som är en global revisionsplattform som hjälper till att skapa 

en revision av högsta kvalité skriver EY. Canvas är byggt för att användas som ett hjälpmedel. 

Närmare bestämt används profilfrågor i revisionsengagemangen som automatiskt konfigurerar 

information som är relevant för klienten och den branschen klienten verkar inom. Detta bidrar 

till att man gör skräddarsydda profiler som är direkt kopplade till den revision som ska 

genomföras skriver EY. Vidare skriver de att programmet är byggt på så sätt att risker kan 

identifieras i relation till det planerade arbetet. EY Canvas är också ett 

kommunikationsverktyg mellan EY och klienterna på så sätt att klienterna laddar upp de 

bestyrkandeåtgärder som revisorerna efterfrågar. Revisionsteamen använder sig även av andra 

tekniska verktyg under revisionens olika faser i syfte att granska processer, skapa och 

dokumentera de slutsatser man dragit på de analyser som gjorts. Dataanalyser är en integrerad 

process i revisionen och de skriver att det handlar om att ta stora populationer av företagens 

data och applicera dessa på globala tekniska verktyg. EY Helix är ett exempel på ett sådant 

verktyg och är ett bibliotek av dataanalyser. Verktygen omvandlar stora mängder av relevant 

revisionsdata genom att identifiera mönster och trender. De skriver följande i 2018 års 

transparensrapport gällande deras verktyg och system; 

 
The use of data analytics also allows us to obtain better perspectives, richer insights 

and a deeper understanding of transactions and areas of risk (EY 2018, s. 13). 

 

Using the EY Helix library of data analyzers, our engagement teams can enhance their 

audit risk assessment, enabling the audit of higher-risk transactions, and assisting our 

people in asking better questions about audit findings and evaluating the outcomes (EY 

2018, s. 13). 

 

EY skriver vidare i deras globala utvärdering för 2018 att verktyget EY Helix är ett analytiskt 

verktyg med en plattform som kallas för Hadoop. Plattformen bidrar till mer komplicerade 

slutsatser eftersom den analyserar en hel population av ostrukturerade och strukturerade data. 

Denna utveckling skiljer sig från den manuella hanteringen av stickprovsgranskning som 

alltid har gjorts på en population under granskningsfasen. EY skriver även om ett tredje 

verktyg, EY Atlas som används och är en global teknisk plattform som underlättar accessen 

till de nyaste redovisnings och revisionsreglerna samt globala standarder och policys. Nedan 

beskriver EY i 2018 års globala utvärdering varför de tekniska verktygen är så pass viktiga i 

dess bidrag till revisionsprocessen; 

 
This helps us to explore both the detail and the bigger picture. EY auditors can now 

deliver a truly analytics driven audit. They can identify more easily where to focus 

their time, and concentrate on auditing rather than the collection of data. With 

information at their fingertips, auditors’ inquisitiveness and skepticism are enhanced 

(EY 2018, s. 5). 
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This truly digital audit improves audit quality: investors can have more confidence in 

the financial reporting of EY audit clients; audit committees and management benefit 

from greater risk insight and new perspectives; and company management and finance 

teams have time freed up to focus on the most relevant issues. Our skilled auditors, 

using state-of-the-art technology, are able to bring a new level of insight and 

perspective to the audit and, in turn, to a company’s business operation (EY 2018, s. 6).  

 

I relation till de tre andra byråerna så är KPMG den enda byrån som inte specifikt uttrycker 

sina digitala verktyg och/eller system. KPMG uttrycker sig mer övergripande om hur man 

arbetar för att anpassa sig till digitalisering och den förändring som digitalisering medför. 

KPMG skriver på deras webbplats att förutom att byrån satsar på att anställa nya medarbetare 

som besitter expertiskompetens inom digitalisering arbetar KPMG även med utveckling av 

nuvarande- och nya tjänster för att som organisation förändras i takt med digitaliseringens 

utveckling. Med hjälp av “mognads- och nulägesanalyser” identifierar man inom vilka 

områden i verksamheten som nya teknologier kan göra skillnad. Genom analyserna fastställs 

exempelvis områden där det finns potential att öka effektivitet, minska kostnader och/eller 

minska felmarginaler. Genom detta frigörs utrymme för medarbetarna att fokusera på mer 

värdeskapande uppgifter vilket i sin tur effektiviserar arbetsgången (KPMG u.å). Vidare 

skriver KPMG på sin webbplats att de använder en “strategi och operativ modell” för nya 

teknologier som identifierar områden vilka tidigare inte har påverkats av digitalisering men 

som idag har utvecklats för att hantera användningen av nya teknologier. En annan tjänst som 

är under pågående utveckling vilken skrivs om på KPMG’s webbplats är automatiseringen av 

befintliga och nya processer. Automatisering av affärsprocesserna sker genom användning av 

tjänster så som exempelvis; Robotic Process Automation (RPA), Virtuella Assistenter, 

Artificiell Intelligens (AI) och Chatbotar (KPMG u.å). En medarbetare anställd på KPMG 

säger i en intervju gjord på KPMG’s hemsida följande om byråns digitaliseringsresa; 

  
KPMG står inför en spännande digitaliseringsresa med mängder av utmanande projekt. 

Jag gillar förändring och allt som ingår i den digitala utvecklingen, och det lockade 

mig att vara med på KPMG’s resa framåt. Dessutom tycker jag om att arbeta med den 

senaste tekniken som erbjuds i molnet av aktörer som Microsoft, Amazon och Google. 

För mig är det otroligt kul att KPMG har valt att satsa stort inom molnbaserade 

lösningar med denna typ av leverantörer, för att skapa nya moderna digitala verktyg 

(Aljumaili 2019). 

4.2 Revisorer om digitalisering 

 

Samtliga intervjuade revisorer beskriver att digitalisering och dess framfart startade för 

ungefär fem till tio år sedan och har på senare tid utvecklas i en allt snabbare takt. 

  
Det har hänt väldigt mycket inom byrån avseende digitaliseringens utveckling. Idag 

händer det lika mycket på ett år som det gjorde under fem år tidigare skulle jag säga, så 

det är en väldigt snabb utveckling man får se (Revisor B). 

  

För bara fem år sedan var arbetssättet väldigt manuellt. Som nyanställd fick man förberedda 

manuella pärmar och drog med sig stora rullväskor ut på uppdragen där man förvarade alla 

manuella underlag förklarar revisor A. Digitaliseringens utveckling och införandet av digitala 

verktyg innebär att man idag får en helt annan överblick av revisionen i jämförelse med förr. 

Revisor A, B och D ser stora skillnader i hur dagens arbete utförs till skillnad från hur arbetet 

utfördes tidigare utan digitala verktyg. Skillnaden består av de möjligheter som finns idag när 
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det handlar om att analysera stora mängder data. Idag kan en hel population analyseras, vilket 

inte var möjligt för bara några år sedan, då var man begränsad till slumpvalda stickprov. 

Dagens digitala verktyg ökar således kvalitén i revisionen. 

 
Tidigare togs kanske 25 stickprov som stämdes av med relevanta underlag, men som 

nu istället kan göras med digitala verktyg. De stickproven som tas idag tas på områden 

med hög risk för fel istället för helt slumpmässigt, de skapar större relevans eftersom 

analyserna kan göras på ett helt annat sätt. Man kan analysera en hel population och 

titta på det som avviker, snarare än att ta slumpmässiga stickprov i blindo (Revisor A). 

 

Det är mer analysverktyg som kan analysera oegentligheter kopplat till diverse risker 

som man tittar på under revisionen, som nu med digitala verktyg kan göras på en hel 

population. Detta bidrar till att granskningen blir av högre kvalité samt ger ett resultat 

som kan hjälpa till att hitta avvikelser istället för en slumpmässig stickprovsberäkning 

(Revisor B).  

  

Med hjälp av dagens digitala verktyg kan analyser genomföras vilka blir mer precisa, 

bättre och mer tillförlitliga (Revisor D). 

 

Det råder delade meningar kring hur revisorerna upplevt övergången till en allt mer 

digitaliserad verksamhet. Övergången beskrivs som antingen en utmaning eller en enkel 

process. Dock är revisorerna samstämmiga över att övergången har varit bra för branschen. 

  
Förändringen kändes till en början skrämmande eftersom det innebar en stor 

omställning. Man förstod inte riktigt vad verktygen skulle användas till. Den stora 

utmaningen när övergången startade var att man hade jobbat på samma sätt i 100 år 

med manuella granskningspapper och ungefär samma typ av revision vilket man nu 

skulle börja frångå. Inställningen är en viktig del och något som krävdes av alla inom 

byrån för att lyckas ta till sig det nya arbetssättet och nu när man har gjort det så ser 

man den stora fördelen i att använda sig av digitala verktyg i revisionen (Revisor A). 

  

Övergången från manuellt arbete till ett mer digitaliserad arbete var en utmaning för 

byrån. Till en början var det bara en uppstartsbacke som gjorde att mycket mer arbete 

skapades under övergångsperioden. Idag kan man dock se fördelarna med övergången 

(Revisor B). 

  

Övergången från manuella dokument till digitala dokument var enkel. Det krävs en 

vilja från revisorerna i att lära sig de nya digitaliserade verktygen. Idag ses nyttan av att 

utfallet oftast bidrar till att man se hur arbetet effektiviseras (Revisor F).  

 

Revisorerna beskriver även samstämmigt digitalisering som en stor förändring vars 

förändringstakt har ökat dramatiskt de senaste åren och det finns inte tecken på att 

förändringstakten kommer att gå långsammare. Gällande automatiseringen däremot är 

revisorerna inte lika insatta och en del av revisorerna hade inte kunskapen om hur långt man 

har kommit i införandet av automatiserade verktyg och/eller processer, som exempelvis i form 

av AI, på deras byrå. De revisorer som hade erfarenhet av automatisering eller arbetade på en 

byrå där automatisering var på gång förklarade att det enbart finns delar av revisionsprocessen 

som är automatiserade eller att det inte finns alls i dagsläget. 

  
Helt automatiserade processer är under utveckling. Men automatiserade verktyg som 

utför delar av processen finns, exempelvis stickprovsberäkningar som görs 

automatiskt. Dock finns inte sådant som AI i dagsläget. Det finns alltså vissa delar som 
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är automatiserade, men som i sin tur kräver en person för att genomföra själva 

granskningen (Revisor B). 

  

Jag tror att man kan ha börjat implementera automatisering i form av robotar i 

Stockholm, dock är det är inget vi har här på vårat kontor (Revisor C). 

  

Inget är idag helt automatiserat inom revisionsprocessen men det är något som är på 

gång. Dock finns det vissa delar av processen som i dagsläget är automatiserade och 

används i det dagliga arbetet (Revisor D). 

  

Intervjuerna visar att AI ännu inte är utbrett inom byråerna, endast en revisor hade erfarenhet 

av robotar men då avseende mycket begränsade arbetsuppgifter. 

 
Robotar finns och används, men endast på vissa delar och är inte implementerade i 

själva revisionsprocessen i dagsläget (Revisor E). 

4.2.1 Effektivisering och tidsfördelning 

 

Samtliga intervjuade revisorer säger att vissa delar i revisionsprocessen idag är mer effektiva 

tack vare digitalisering. De säger att resultatet av revisionen har fått en högre kvalité i 

samband med att man frångått det manuella arbetet och idag istället använder sig av digitala 

verktyg. De digitala verktygen bidrar till en konkret och bra riskbedömning samt riskanalys 

som bidrar till att djupdykningar görs som utmanar klienten och höjer kvalitén. Samtliga 

revisorer upplever att man numera fokuserar mer på de riktigt stora frågorna i revisionen och 

att man lägger mer tid på att diskutera svåra tolkningar av regelverken. De beskriver att 

verktygen har bidragit till att man numera kan lyfta blicken och luta sig tillbaka och fundera 

på var risken i revisionen verkligen finns. Detta innebär att man som revisor kan fördela tiden 

bättre genom att utnyttja den tid som användes på manuellt arbete, nu istället kan läggas på 

samtal med klienter genom att diskutera regelverk och få en förståelse för klienternas 

bedömningar. Samtliga revisorer uttrycker att effektiviseringen av revisionen snarare handlar 

om att tiden har omfördelats till viktigare delar i revisionsprocessen där digitalisering 

möjliggjort ett ändrat fokus snarare än att revisionen genomförs snabbare. Revisorerna säger 

exempelvis följande i intervjuerna gällande effektivitet i relation till tid; 
 

Man har effektiviserat mycket, som gör att man kan lägga mindre tid på bröd och 

smörfrågor och lägga tid på sådant som gör nytta och höjer kvalitén i revisionen, men 

jag upplever inte att vi har gått ner i antal timmar (Revisor A).  

 

Arbetsuppgiften i sig är mer effektiv, men det är inte alltid att det går fortare, jag skulle 

säga att vi lägger ner mer tid, men att det blir ett mycket bättre resultat. För det blir 

mycket mer statistiskt säkerställt genom att man kan använda sig av hela populationen 

i granskningen. Det är effektivt i den mån att man får ut mycket mer av granskningen 

(Revisor B). 

 

Om de digitala verktygen inte hade införts men att kraven ökat så hade revisionen tagit 

orimligt med tid att genomföra, så på så sätt möjliggör de att kvalitén höjs utan att 

lägga mycket mer tid (Revisor E). 

  

Hade revisionen sett exakt likadan ut i dag som den gjorde förr, det vill säga om man 

hade gjort lika mycket i revisionen förr som man gör idag så hade revisionen definitivt 

gått fortare förr. Med det sagt kan man helt klart säga att revisionen är mer effektiv 

idag än vad den var förr (Revisor G). 
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Revisor B, C och G skiljer sig från de andra revisorernas svar på så sätt att de uttrycker att 

revisionen snarare tar längre tid än vad det gjorde tidigare. De menar att processen har blivit 

mer gedigen, träffsäker, värdeskapande och kvalitetshöjande i den granskning och 

dokumentation som görs och på så sätt lett till en tryggare rapportering. Revisor C uttrycker 

även att man idag befinner sig i ett omställningsskede och en uppstartsfas och att det är 

förklaringen till varför det idag tar längre tid att genomföra en revision i jämförelse med 

tidigare, trots att digitala verktyg har utvecklats och används. Målsättningen är att processen 

ska genomföras mer effektivt vilket uttrycks av revisor C; 

 
Jag hoppas på att det är mindre tid om ni kommer tillbaka om tre år, målsättningen är 

att vi i framtiden skall spara mer tid (Revisor C). 

 

Gemensamt för samtliga revisorer är att de beskriver att monotona standardiserade uppgifter, 

som exempelvis stickprov, vilka idag kan genomföras med hjälp av digitala verktyg både 

effektiviserar delar av revisionsprocessen samt höjer kvalitén på revisionen.   

  
När jag började fick man pärmar att bläddra. Idag kan man söka i hela populationer och 

göra sökningar på nyckelord, just träffsäkerheten har gått upp enormt under de senaste 

åren (Revisor F). 

 

Den största förändringen som har kommit med digitaliseringen är att man inte längre 

jobbar med papper och pärmar (Revisor D). 

 
Idag används digitala verktyg både som revisionsverktyg och som analysverktyg, vilka 

används i den dagliga revisionen (Revisor C). 

 

Den största förändringen är arbetssättet, det dagliga arbetssättet. Det har förändrats 

väldigt mycket och kommer att förändras ännu mer (Revisor C). 

 

De digitala verktygen underlättar även samarbete med kollegor i utlandet, vilket var 

svårt förr i tiden (Revisor E). 

 

Revisorerna har uttryckt att vissa delar av processen blivit mer effektiva än tidigare trots att 

hela processen rakt igenom inte har blivit det. Digitalisering har medfört en fördel i att man 

idag inte är lika platsberoende som man tidigare har varit. Detta innebär att man idag inte lika 

ofta behöver resa fram och tillbaka till klienten och lägga flera dagar i sträck på att jobba ute 

hos klient, vänta på underlag och liknande. Utan med hjälp av de digitala lösningarna som 

finns idag kan arbetet i princip utföras oberoende av vart man befinner sig. Det är även mer 

effektivt att ha allt underlag samlat på ett och samma ställe digitalt, där det är enkelt att hitta 

det man behöver, istället för att behöva sitta och bläddra bland buntar av papper och tjocka 

pärmar med material, vilket har effektiviserat processen. En ytterligare tidsbesparing kan 

kopplas till att revisor C, D, E och F i sin intervju säger att det digitala arbetssättet har bidragit 

till att nya delar i organisationen har skapats i syfte att genomföra enklare standardiserade 

arbetsuppgifter. Denna omfördelning har på så sätt minskat arbetsbelastningen för 

revisionsteamen lokalt ute på respektive kontor, vilket även tyder på en omfördelning av tiden 

i syfte att effektivisera revisionsarbetet.  

4.2.2 Kompetens 

 

Digitalisering och dess införande har påverkat och förändrat många delar inom 

revisionsbranschen och inte minst kompetensen har påverkats av digitaliseringens utveckling, 
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både hos juniora och seniora medarbetare. Idag förväntar revisionsbyråerna att nyexaminerade 

medarbetare besitter annan typ av kompetens än vad byråerna tidigare har förväntat sig. Det 

sker löpande interna utbildningar inom byråerna för att medarbetarna ska ligga i fas med 

digitaliseringens utveckling. Byråerna söker medarbetare med annan bakgrund än enbart 

ekonomiutbildning.  Man ser ett problem hos de seniora medarbetarna vad gäller att hänga 

med i digitaliseringens snabba framfart. Det är alltså en rad olika förändringar som har skett 

inom kompetensområdet som ett resultat av digitalisering. 

  

Att digitalisering har och i allt större utsträckning även kommer att ta bort de enklare 

standardiserade arbetsuppgifterna i revisionsprocessen har inneburit att juniora medarbetare 

tidigare i sin karriär kommer i kontakt med allt mer komplexa arbetsuppgifter. Detta medför 

att juniora medarbetare inte längre har lika lång startsträcka för att lära upp sig likt förr, utan 

idag förväntar sig byråerna att de nyanställda kommer in som nya och besitter annan typ av 

kompetens för att kunna handskas med mer komplexa arbetsuppgifter tidigare.   

  
I och med att digitaliseringen tar bort de enklare standardiserade arbetsuppgifterna 

kommer antalet nyexaminerade medarbetare troligtvis minska och istället kommer man 

satsa på att anställa fler personer med arbetslivserfarenhet som kan ta sig an de mer 

komplexa frågorna (Revisor A). 

  

Universitetsutbildningarnas upplägg bör förändras för att nyexaminerade medarbetare 

skall besitta annan form av kompetens som anpassar sig bättre till den digitala 

utvecklingen av branschen (Revisor C). 

  
Nya medarbetare bör komma in i branschen med annan form av kompetens för att vara 

mer relevanta för yrket vad gäller digitaliseringen i jämförelse med tidigare. Idag 

klipps enklare standardiserade uppgifter bort från processen och nyexaminerade får 

snabbare ta del av mer komplexa uppgifter vilket kräver annan typ av kompetens vilket 

är en orsak till att se över hur man rekryterar och vad man söker hos nya medarbetarna 

man anställer (Revisor D). 

  

Utvecklingskurvan för nyanställda medarbetare var tidigare längre än vad den är idag 

eftersom de nya möter svårare frågor snabbare i sin karriär. Kvalitativa uppgifter får i 

dagens läge utföras tidigare av nyanställda än vad som har gjorts innan. Detta medför 

att högre krav och större kompetens krävs på nyutexaminerade medarbetare (Revisor 

E). 

  

Förutom att revisionsbyråerna förväntar sig att nyexaminerade medarbetare besitter annan typ 

av kompetens när de anställs av byråerna har man även börjat diskutera om att anställa andra 

medarbetare än enbart från ekonomiutbildningar. Det har börjat bli allt vanligare att man i 

rekryteringen kombinerar medarbetare från ekonomiutbildningar med medarbetare som 

besitter mer IT-kunskap, som exempelvis ingenjörer och liknande. Detta för att digitalisering 

kräver större kompetens inom IT vilket är sådan typ av kompetens som man inte anser att 

ekonomer besitter. Idag befinner man sig i en uppstartsfas vad gäller denna form av 

rekrytering och enbart vissa kontor inom byråerna har anställt medarbetare med annan 

universitetsutbildning än ekonomi, men detta kommer bara att växa och bli allt vanligare 

inom en snar framtid. 

  
Fler nyanställda har och kommer att ha IT och ingenjör bakgrund på grund av 

digitaliseringen (Revisor A). 
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Yrket kräver mer folk med större kompetens inom IT när man kommer från högskolan, 

vilket man idag tar hänsyn till i rekryteringen på de största kontoren inom byrån 

(Revisor B). 

  

Expertis från annat håll behövs i form av exempelvis IT-specialister och ingenjörer. 

Det diskuteras om att i framtiden kommer man överväga att inte anställa enbart 

ekonomer utan även medarbetare med andra universitetsutbildningarna där annan typ 

av kompetens ingår. Sådan typ av kompetens finns exempelvis hos ingenjörer (Revisor 

D). 

  

På längre sikt krävs ett mer fokus på IT hos de nyexaminerade. Ekonomikunskapen är 

otroligt viktig men att man behöver mer kompetens inom IT för att klara av yrkets 

utveckling. En kombination av ekonomer och ingenjörer hade varit det bästa av världar 

(Revisor E). 

  

Jag tror att IT-kunskap hos revisorer kommer ha en betydande större roll i framtiden 

och att det redan idag läggs mer fokus på IT-kunskaper vid anställningsintervjuer 

(Revisor F). 

  

Vad gäller seniora medarbetare anses det finnas ett problem i vad gäller att hänga med i 

digitaliseringens snabba utveckling. Det är svårt att motivera seniora medarbetare, och 

framförallt de som har kommit upp i ålder lite, att både vilja och förstå när det kommer till att 

utvecklas i takt med digitalisering. Det genomförs kontinuerliga utbildningar internt inom 

byråerna för att medarbetarna ska ligga i fas och hänga med i den förändring inom branschen 

som digitalisering medför.   
  

Problemet med kompetens ligger hos befintliga äldre medarbetare. Det gäller att hitta 

ett sätt att motivera de äldre för att förstå sig på och hänga med i digitaliseringens 

framfart. Det finns en hel del interna utbildningar men framför allt är det learning by 

doing som gäller. Man förväntas lära sig mycket på egen hand och detta är ett problem 

för de lite äldre kollegorna (Revisor D). 

  

Inom byrån görs utbildningar frekvent för att hålla sig uppdaterad och nå upp till den 

kompetens som krävs inom området (Revisor A). 

  

Internt finns väldigt mycket utbildningar för att hålla sig i fas med digitaliseringen 

(Revisor B). 

  

Internt finns löpande utbildningar för de olika verktyg och systemen som finns för att 

hålla sig uppdaterad om alla uppdateringar. Nya system kommer frekvent minst två 

gånger per år vilket är en ökning från hur det tidigare varit. Varje gång det kommer 

något nytt så är det är uppförsbacke och detta främst för de seniora lite äldre kollegorna 

(Revisor E). 

 

Digitalisering och dess framfart har inte medfört några dramatiska förändringar vad gäller 

strukturen i arbetsteamen. En del revisorer förklarade att man kan se några mindre 

förändringar i arbetsfördelningen på så sätt att mer fokus ligger på mer kompetenta 

medarbetare som ett resultat av att verktygen bidragit till fler komplexa frågor och analyser. 

Själva arbetsteamen vad gäller struktur och storlek är relativt oförändrade uttrycker revisor A 

och G medans revisor E snarare säger att arbetsteamen består av fler seniora medarbetare idag 

än tidigare då det krävs fler kompetenta medarbetare för att klara av hanteringen av komplexa 

frågor och analyser.   
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Jag upplever inte att man har gjort någon förändring i arbetsteamen (Revisor A). 

  

Ingen större förändring i arbetsteamen (Revisor G). 

  

Arbetsteamen har förändrats något i och med att vissa manuella uppgifter ligger hos 

andra delar i organisationen idag. Tidigare behövdes fler juniora medarbetare ute hos 

klient vilket inte behövs idag. Snarare behövs fler erfarna medarbetare då större fokus 

läggs vid mer komplexa områden. Teamstorleken är alltså densamma men man 

fokuserar mer på erfarna revisorer i dagsläget skulle jag säga (Revisor E). 

4.2.3 Klientkontakt och social kontakt 

 

I takt med digitalisering frigörs tid till att titta på sådant som är viktigt i revisionen och sådant 

som är viktigt för klienten. Detta kan vara frågor som; “Vart finns risken för fel i bokföringen 

som kan vara kostsamt för klienten?” eller “Finns det någon process som är tidskrävande och 

onödig?”. Med alla de digitala verktygen i dagens revision, möjliggörs en djupare insikt till 

klienter och mer tid kan läggas på komplexa frågor anser samtliga revisorer. Det råder trots 

detta olika uppfattningar om hur den sociala kontakten har förändrats i samband med den 

digitala utvecklingen. Ett flertal revisorer säger att den sociala kontakten har minskat medans 

andra uttrycker att den är oförändrad eller fått sig en annan skepnad. 

 
Den sociala kontakten har minskat med klienten idag men fördelen är att man kan 

arbeta mer flexibelt som revisor idag. Dock ser jag att nackdelen kan vara att svåra 

diskussioner kan vara svårare att genomföra om relationen endast är digital och på så 

sätt är den sociala kontakten enormt viktig för att kunna bibehålla en bra affärsrelation 

(Revisor A).  

 

Den sociala kontakten har inte har förändrats i samband med den pågående 

digitaliseringen, utan den är fortfarande densamma. Jag anser att relationen är något av 

det viktigaste i mitt jobb och blir bara viktigare med åren (Revisor B). 

 

Den sociala kontakten har inte förändrats avsevärt mycket. Den sociala kontakten 

består av mejl och telefonsamtal till största del. Det har blivit mer mejlande på senaste, 

främst när de gäller de yngre generationernas revisorer, men annars har inte 

digitaliseringen medfört några större förändringar gällande den sociala kontakten 

(Revisor C). 

 

Digitaliseringen har definitivt påverkat det fysiska mötet (Revisor D). 

 

Man är inte ute lika ofta hos klienterna idag som man var innan digitaliseringen. Den 

sociala kontakten i face to face sammanhang har minskat men har digital kontakt som 

gör att den sociala kontakten överlag inte har minskat utan enbart ändrat skepnad 

(Revisor E). 

 

En del av dagens digitala verktyg kan även ses som en kommunikationsportal där både revisor 

och klient kan utföra sina arbetsuppgifter utan att egentligen behöva upprätthålla någon annan 

form av kontakt. Detta har gjort att klientkontakten har förändrats sedan tidigare ur denna 

aspekt men också underlättat det vardagliga arbetet, vilket har gjort många klienter väldigt 

nöjda menar revisor E. Samtliga revisorer uttrycker vikten av en god klientrelation och att 

relationen i många fall har förstärkts. Genom en förbättrad revision har revisorerna lyckats 

skapa mervärde för klienterna eftersom de digitala verktygen har möjliggjort ett mer 

kvalitativt resultat och skapat värdefulla samtal. Klientkontakten är dessutom av en mer 

löpande karaktär under året nu anser revisor A och G, vilket speglar en fördel i utvecklingen; 
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Kontakten är nu istället mer löpande under året. Tidigare så var det ganska tydlig att 

man jobbade mer och då också hade mer kontakt med klienterna under vissa perioder. 

Samspelet med klienten har också ökat eftersom man har en mer regelbunden och jämt 

fördelad kontakt idag (Revisor G). 

 

Skillnaden i klientkontakten är att den är mer löpande idag än vad den varit tidigare 

och dialogerna tas när de väl uppstår (Revisor A). 

 

Förväntningarna är högre, både från ledning och klienter, uttrycker samtliga revisorer. 

Klienterna förväntar sig att man som revisor ska hantera och ta del av de analyser som de 

levererar. Som revisor förväntar man sig att klienten ska ha olika system, med en säkerhet i 

den interna kontrollen så att den grunddata som analyseras i revisionen ska vara tillförlitlig, 

vilket varit en förändring från när arbetet gjordes manuellt. Tidigare förväntades klienten 

leverera en färdigställd bokslutspärm inför bokslutsgranskningen, vilket inte alls är fallet idag. 

Samtliga revisorer uttrycker följande om diverse förväntningar; 

 
De största förväntningarna handlar om att vara tillräckligt utvecklad inom 

digitaliseringen, både som klient men också som revisor. Vi som revisorer har en 

förväntan på klienterna att dom skall hänga med och ligga i fas med den digitala 

utvecklingen. Förväntan på oss som revisorer handlar i sin tur om att vara tillräckligt 

utvecklade i de digitala verktygen och systemen som används i revisionen (Revisor E). 

 
Klienterna förväntar sig en mer kvalitativ revision som ett resultat av 

digitaliseringen (Revisor G). 

 

Numera förväntar sig byrån att klienten levererar allting digitalt, vilket inte förväntades 

innan (Revisor B). 

 

Man vill att klienterna ska bli allt mer digitaliserade och pushar för detta. Man vill inte 

ha papper och bokslutspärmar idag utan förväntar sig att få sitt underlag elektroniskt 

(Revisor D). 

 

Jag upplever att klienten idag inte endast förväntar sig numeriska förslag och 

rekommendationer utan att de även förväntar sig att man ska komma med input på 

processer och rutiner som i slutändan påverkar den finansiella informationen (Revisor 

B). 

4.2.4 Ansvar 

 

Det finns ett ömsesidigt ansvar i vad gäller den elektroniska distributionen av digitala 

underlag från både revisor och klienter. Revisorer bär ett ansvar i att informera klienterna 

gällande vilka underlag som behövs i revisionen och klienterna bär ett ansvar i att leverera de 

efterfrågade underlagen till revisorn. 

  
Klienterna förväntar sig att revisorn kommer med information om vad revisorn vill ha. 

Det är alltså revisorns ansvar att upprätta dessa typer av specifikationer för att få de 

underlag som revisionen kräver. Mer krav ställs även på klienterna i form av att 

revisorerna vill ha underlaget digitalt och det är en typ av ansvar som klienterna måste 

ta för att kunna leverera vad revisorn kräver. Mycket handlar alltså om hur och när man 

levererar filer och material (Revisor C). 
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Revisorns ansvar vad gäller rimlighetsbedömningar har utvecklats som ett resultat av 

digitalisering. Dels sådana typer av rimlighetsbedömningar som revisorn bär i sin roll i form 

av att kontrollera om de underlag man får från klienterna är korrekta och rimliga. Men också 

rimlighetsbedömningar i form av att reflektera över vad de digitala verktygen faktiskt 

levererar. I takt med digitaliseringens utveckling har den mänskliga individens förmåga att 

tänka lyfts bort allt mer och mer förklarar revisor D. Revisorer förlitar sig idag i allt större 

utsträckning enbart på de digitala verktygen vilket har lett till att dagens revisorer lätt 

glömmer av att själva reflektera över om saker och ting faktiskt är rimliga. Denna förändring 

leder till att digitalisering förändrat ansvaret hos den enskilde revisorn i dess arbete.  

 
Man vill kontrollera det man får från klienterna för att kunna ta ställning till om de 

underlag man får från klienterna är korrekta och rimliga. Detta är en typ av ansvar som 

det har blivit mer fokus på sedan digitaliseringens utveckling (Revisor C). 

  

Det gäller att vara observant i revisionen och inte förlita sig helt och hållet på det 

digitala (Revisor C). 

  

När man fick underlag manuellt tidigare hade man en falsk trygghet i att det stämde 

medan man idag känner ett större ansvar i att faktiskt säkerställa att man kan förlita sig 

på de underlag man får elektroniskt från klienterna (Revisor G). 

  

Jag som erfaren revisor känner idag ett större ansvar i att säkerställa att dom 

dataanalyser som görs med hjälp av digitala verktyg lirar med klientens verksamhet för 

att säkerställa att rätt underlag tagits in samt att det är rimligt (Revisor G). 

 

En annan form av ansvar som har fötts ur digitaliseringens framväxt är det ökade ansvar 

revisorn bär i att hålla klienterna nöjda och glada. Idag spenderas inte riktigt lika mycket tid 

ute hos klienterna vilket innebär att revisorerna varken visar upp sig själva eller sitt arbete på 

samma sätt som man gjorde förr. Detta har resulterat i att några av de intervjuade revisorerna 

känner ett större ansvar i att upprätthålla någon form av regelbunden kontakt med klienterna 

för att man inte enbart ska ha en digital relation. Medan andra revisorer uttrycker att ansvaret 

inte förändrats som ett resultat av digitalisering eftersom klientrelationen inte kan byggas upp 

om den endast sker digitalt. Revisor D och Revisor B uttrycker detta på följande sätt; 

 
Jag känner att jag har en skyldighet i att höra av mig emellanåt för att stämma av och 

upprätta klienten (Revisor D).  

 

Även om man kan göra det mesta digitalt i dagsläget så kan man inte bygga en relation 

digitalt. Jag bär ett ansvar i att upprätthålla en dialog med mina klienter för att få dom 

att känna sig trygga med mig som revisor (Revisor B). 

 

Ansvaret har främst förändrats hos den enskilde revisorn i det egna arbetet i form av 

rimlighetsbedömningar av analyser och erhållet material, men där ansvarsfrågan i relation till 

klient vad gäller upprätthållande av kontakt inte förändrats i lika stor utsträckning, eftersom 

det fortfarande krävs en ömsesidig affärsrelation för att kunna leverera en väl genomförd 

revision. Revisor A uttrycker följande om ansvar; 

 
Ansvaret i att ta kontakt med klienten är mer ömsesidig upplever jag, det handlar om 

att ge och ta (Revisor A). 

 



 

 - 41 - 

4.2.5 Revisorns roll 

 

Revisorsrollen har gått mot en mer rådgivande roll i kombination med att kvalitén blivit bättre 

i revisionsprocessen eftersom fokus kan läggas på mer komplexa områden idag. 

Rådgivningsrollen har inte ändrats, utan snarare bidragit till att man nu kan utmana och hjälpa 

klienten på ett annorlunda sätt säger revisor A. Idag är en revisor mer av en konsult som 

hjälper till, man är inte bara ett granskningsorgan som tidigare, utan nu förväntar sig klienten 

att man ska kunna leverera information om eventuella brister i deras interna rutin för att 

förbättra bolaget i stort. Orsaken till rollförändringen är främst den förändrade 

förväntansbilden och de möjligheter en revisor har idag i den mån att leverera bättre 

information från de analyser som görs med hjälp av digitala verktyg. Samtliga revisorer 

uttrycker deras roll som förändrad på många plan, just av den anledningen att de digitala 

verktygen har bidragit till mer komplexa analyser och i sin tur mer komplexa frågor från och 

till klienterna. Revisorerna säger följande om deras arbetsroll och hur den gått mot att bli mer 

av rådgivande karaktär, inom ramen för oberoendet; 

 
Jag tror att man måste vara en bra rådgivare för att kunna hänga med i framtiden 

(Revisor C)  

 

Det finns ett annat fokus på rådgivning idag och revisorns roll består mer och mer av 

rådgivning än någonsin. Förväntningarna på rådgivning från klienterna ser också 

annorlunda ut idag i jämförelse med tidigare (Revisor E). 

 

Det går mer och mer åt rådgivning och klienten har mer förväntningar kring att få mer 

kommentarer om hur de kan effektivisera processer eller andra liknande frågor som är 

revisionsrelaterade (Revisor E) 

 

Klienterna förväntar sig kunna få mer av den formen av rådgivning som inte hotar 

oberoendet idag än vad klienterna förväntade sig förr (Revisor G) 

 

En annan aspekt som vidare har fötts utifrån ökandet av digitala verktyg i revisionen är ett 

antal svårigheter i olika frågor för revisorn. Lagkrav blir striktare samtidigt som rollen går 

mot att bli mer av en rådgivande karaktär, vilket automatiskt skapar svårigheter i 

oberoendefrågan. 

 
Klienterna ser revisorn mer som en rådgivare idag än vad man gjorde förr. Däremot 

finns de många regler från EU som går åt andra hållet, det vill säga att man som revisor 

idag får lämna mindre rådgivning än vad man fick göra tidigare. Revisionen blir mer 

en löpande dialog med klienten men konsultrollen stängs lite ute (Revisor G) 

 

Klienterna förväntar sig mer rådgivning idag än vad dom gjorde tidigare. 

Förväntningarna på revisorn som rådgivare är dock ett hot mot oberoendet och är 

därmed en fråga som vi jobbar med dagligen (Revisor C) 

 

Även om regelverken förändras och det skapas nya utmaningar för dagens revisorer, går det 

inte att frångå att revisorsrollen har fått en ändrad karaktär och förändrats i samband med 

pågående digitalisering. Nya förväntningar, nytt ansvar, förändrad klientkontakt och social 

kontakt har lett till nya kompetensbehov samt en annorlunda tidsfördelning som i sin tur lett 

till ökad effektivitet. 
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4.3 Analys av revisionens tre perspektiv  

 

Studiens analysmodell utgår från Carringtons (2014) tre olika perspektiv om revision, ett 

nationalekonomiskt-, sociologiskt- och ett agentteoretiskt perspektiv vilket presenteras i 

studiens analysmodell (figur 1). Den effektivitet och de förbättringar som revisionsbyråerna 

och revisorerna beskriver visar att digitaliseringens påverkan på revisorns roll och 

revisionsprocessen främst kan förklaras utifrån ett nationalekonomiskt- och ett sociologiskt 

perspektiv om revision. Det agentteoretiska perspektivet om revision fångar inte studiens 

resultat eftersom revisorns roll i förhållande till ägare och företagsledning inte lyfts fram i 

studien av revisorerna eller revisionsbyråerna. Resultatet visar att teorin som kallas för 

försäkring inom det nationalekonomiska perspektivet om revision bäst fångar 

revisionsbyråernas och revisorernas beskrivning av den effektivitetsförbättring som 

digitalisering medför. Detta i form av att revisionens arbetsmetodik samt de verktyg och 

system som revisionsbyråerna beskriver har förändrat revisionsprocessen och lett till en 

kvalitetshöjande revision. Revisorerna ger en bild av att de nu kan försäkra sig om att 

granskade bolags redovisning har den kvalité som krävs tack vare digitalisering och dess 

förändring på arbetsmetodik samt verktyg och system. Revisorerna uttrycker även i resultatet 

att utbytet av information med klienter nu är mer effektiv som ett resultat av digitalisering. Det 

nationalekonomiska perspektivet om revision fångar och beskriver således bäst de 

förändringar som digitalisering medför till revisionsprocessen och revisorns roll. 

 

Det sociologiska perspektivet om revision förklarar även studiens resultat. Detta eftersom 

digitalisering visar sig ha förändrat revisionsprocessen och revisorns roll när det gäller frågor 

om relationer, processer och mönster i samband med utförandet av revisionen. Enligt 

revisorerna förbättrar och effektiviserar digitalisering revisionsprocessen i det avseende att en 

mer omfattande revision kan genomföras idag, eftersom hela populationer granskas och 

standardiserade monotona mönster i allt större utsträckning börjar försvinna från 

revisionsprocessen. Ur revisorns perspektiv ökar komforten i den mån att revisorn känner att 

granskningen är tillräcklig när revisionsberättelsen levereras, vilket också förstärker den 

legitimitet som det granskade bolaget får när en ren revisionsberättelse publiceras. De 

avancerade verktygen och systemen är en bidragande faktor till att mildra de oroskänslor som 

kan uppstå, men också frigöra tid och utveckla en mer gedigen kunskap om det granskade 

bolaget. Vår studie visar också att klientkontakten har förändrats vilket ur ett sociologiskt 

perspektiv om revision kan ses som en förändring gällande frågor om relationer. Revisorerna 

uttrycker dessutom att revisorsrollen är av en mer rådgivande karaktär idag, vilket ses som ett 

resultat av en ökad möjlighet till fler komplexa samtal tack vare digitala verktyg och system.  

 

Hur revisionsbyråerna framställer implementering av digitalisering i revisionsprocessen visar 

sig variera mellan byråerna beroende på respektive byrås fokusområde, men där samtliga 

revisionsbyråer uttrycker att en förändring av arbetsmetodik samt användning av verktyg och 

system har skett. Denna förändring kan förklaras genom ett nationalekonomiskt perspektiv 

om revision på så sätt att modeller i form av nya digitala hjälpmedel och förändrad 

arbetsmetodik idag används inom byråerna för att utbytet och genomförandet av revisionen 

skall vara så effektiv som möjligt, med hänsyn till organisationens och klientens bästa. 

Respektive byrås fokusområde kan ur ett sociologiskt perspektiv om revision istället ses som 

att digitalisering förändrar frågor om relationer, processer och mönster för revisionsbyråerna. 

Deloitte som fokuserar på innovation presenterar sina digitala satsningar inom byrån i största 

utsträckning kopplat till implementering av nya verktyg och system vilket kan kopplas till 

frågor om processer. Även EY’s satsningar inom digitalisering hänför sig till största del till 

frågor gällande processer då de uttrycker sig i stora drag om implementeringen av nya digitala 
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verktyg och system. PwC nämner att strategi är det som ligger i fokus för byrån vilket 

bekräftas i presentationen av byråns digitala satsningar som framställs främst genom frågor 

om mönster som krävs för att lyckas bli en modern revisionsbyrå. För KPMG som inte 

nämner några verktyg eller system i sitt framställande av satsningarna inom digitalisering, 

trycker mer på satsningar kopplat till medarbetarna och på så sätt har digitalisering bidragit 

till förändring gällande frågor kopplat till relationer.  

 

Nedan illustreras en modifierad modell av studiens teoretiska analysmodell som efter 

empiriinsamlingen har uppdaterats för att knyta an teorin och empirin på ett tydligare sätt.  

 
Figur 4 - Modifierad modell för studien (egen).  

 

Utifrån det nationalekonomiska- och det sociologiska perspektivet samt de teorier som ingår, 

konstateras det att digitalisering har en positiv förändringskraft på revisionsprocessen och 

revisorns roll samt bäst fångar revisionsbyråernas och revisorernas beskrivningar om de två 

fenomenen. Därför har det agentteoretiska perspektivet om revision tagits bort helt från 

analysmodellen. Teman som rör tidsfördelning, klientkontakt, social kontakt och kompetens 

dominerar medan ansvar inte påverkats i lika stor utsträckning av digitalisering enligt de 

intervjuade revisorerna. Resultatet visar att ansvar delvis har förändrats hos den enskilde 

revisorn i dess arbete, men där revisorns ansvar gentemot klient inte har förändrats lika 

mycket som ett resultat av digitalisering. Därför har ansvar i den modifierade modellen 

flyttats ner från de övriga begreppen i analysmodellen. För revisionsprocessen är 

arbetsmetodik samt verktyg och system teman som har en lika stor påverkan utifrån studiens 

resultat. Det upptäcks även att kvalité har en väsentlig påverkan på både revisionsprocessen 

och revisorns roll och därför adderas till den modifierade modellen för studien. Kvalité bör 

studeras i syfte att fånga på vilket sätt revisionsprocessen effektiviseras, då resultatet pekar 

mot att revisionsarbetet inte tar kortare tid i dagsläget, utan snarare längre tid i många fall men 

där den ökade omfattningen är avgörande för den kvalitetshöjande revisionen.  
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5 Diskussion och slutsatser 
 

I denna studie är de fyra största branschledande revisionsbyråerna samt erfarna revisorer i 

fokus då syftet är att undersöka hur digitalisering har påverkat revisionsprocessen och 

revisorns roll. Carringtons (2014) två perspektiv om revision, ett nationalekonomiskt- och ett 

sociologiskt perspektiv, fångar revisionsbyråernas och revisorernas beskrivningar bäst, medan 

det agentteoretiska perspektivet inte går att koppla till studiens resultat. Som tidigare 

forskning påvisar samt som studiens analysmodell antar så har revisionsprocessen och 

revisorns roll blivit mer effektiv utifrån de teman som studeras. Revisionsbyråernas och 

revisorernas beskrivningar visar även att digitalisering har positiva effekter på de fenomen 

som undersöks i studien. 

5.1 Revisionsbyråer och revisorer om digitalisering i relation till 
tidigare studier 

 

Bierstaker, Burnaby och Thibodeau (2001) har i sin forskning kommit fram till att nya 

tekniker i revisionsprocessen har fått ett starkt genomslag och att företag belönas med 

effektivitet i form av att befria revisorer från många vardagliga revisionsuppgifter vilket också 

framkommer i vår studies resultat. Janvrin, Bierstaker och Lowe (2008) uttrycker istället att 

digitaliserade metoder inte används lika flitigt i förhållande till kundrelationer. Detta är en 

skillnad i jämförelse med vår studie, som tydligt uttrycker vikten av digitaliserade metoder i 

klientrelationer, specifikt för Deloitte och PwC men också enligt de intervjuade revisorerna 

som uttrycker hur viktig den digitala kanalen är för att underlätta arbetet.  

 

Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2015) samt Kuruppu och Oyelere (2017) framhåller att 

yrkets förändring ställer krav på utbildning av revisorer. En parallell kan dras med KPMG och 

EY med stöd av denna forskning, då de uttrycker vikt vid medarbetarnas kompetens inom 

företaget i form av kontinuerlig utbildning för att vara i fas med den utveckling som 

digitalisering bidragit till. De intervjuade revisorerna menar samstämmigt att det krävs en 

högre IT-kompetens på grund av den ökade digitala branschen och förstärker på så sätt både 

revisionsbyråernas åsikt och forskarnas resultat. Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2015) har 

även i sin forskning lyft fram att man med hjälp av digitala verktyg lättare kan upptäcka 

bedrägerier, vilket inte framkom i vår studies resultat. Forskarna uttrycker också i sitt resultat 

att automatisering av vardagliga arbetsuppgifter kan slutföras mer effektivt och frigöra tid för 

revisorerna, ett sådant resultat kan man delvis identifiera i vår studies resultat men med 

undantag för att resultatet pekar på att automatisering av arbetsprocesser och arbetsuppgifter i 

dagsläget inte har haft ett stort genomslag i branschen. 

 

Samtliga intervjuade revisorer i vår studie har även som Taminiau och Heusinkveld (2017) i 

sin studie uttryck att klienter idag förväntar sig en rådgivare som har en större medvetenhet 

om den senaste utvecklingen inom revisionsområdet. McCracken, Salterio och Gibbins (2008) 

resultat påvisar att revisorn kan anpassa sin roll efter vad klienten efterfrågar och att rollen 

kan vara mer proaktiv eller reaktiv beroende på vad man vill få ut av relationen, vilket i vår 

studies resultat kan jämföras med hur revisorn idag förväntas arbeta. Enligt de intervjuade 

revisorerna förväntas revisorn tillsammans med de digitala verktygen ha en bättre 

framförhållning och agera mer proaktivt i sin roll till skillnad från när rollen var av 

granskande karaktär, där ett reaktivt arbetssätt var mer vanligt. Lombardi, Bloch och 

Vasarhelyi (2014) skriver att den tekniska utvecklingen inte kan ersätta revisorns 

professionella bedömning i alla lägen vilket de intervjuade revisorerna i studien påpekar vara 
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en risk som ett resultat av de digitala verktyg och system som numera används i revisionen. 

Widuri och Sari (2017) har i sin forskning fått fram att revisorer inte alltid upplever att de nya 

digitala verktygen som något positivt. I vår studie är samtliga intervjuade revisorer positiva 

till de digitala hjälpmedlen och uttrycker bland annat att med hjälp av verktygen kan analyser 

genomföras och bli mer precisa, bättre och mer tillförlitliga.  

 

Chou, Du och Lai’s (2007) forskning tyder även på att revisorns oberoende förstärks av 

digitalisering och dess utveckling eftersom klientrelationen blir mindre personlig. Denna 

forskning kan delvis jämföras med vår studie i form av att några intervjuade revisorer 

uttrycker att klientrelationen har blivit mer digital och inte lika personlig, medan andra 

revisorer säger att klientrelationen är oförändrad eller rent av mer frekvent där 

oberoendefrågan har blivit av större vikt i samband med klienters förväntningar på en mer 

rådgivande revisor. I vår studie säger revisorerna att både processen och rollen har förändrats 

och att effektiviteten har ökat fast på ett sätt som ger mer av revisionsinsatsen i form av mer 

avancerade analyser och verktyg. Raphael (2017) har i sin studie fått fram att många 

revisionsbyråer har inlett ett digitaliserat arbete i sina granskningssystem vilket har lett till 

ökad effektivitet och en förändring av revisorsrollen vilket förstärker vår studies resultat. De 

intervjuade revisorerna i vår studie uttrycker även att yrket har blivit mer effektivt som ett 

resultat av digitalisering vilket Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2015) också har fått fram i 

sin forskning. Den skillnad som kan noteras är att effektiviteten i vår studie inte enbart 

baseras på tid utan också den ökade kvalitén som uppnås i revisionen. 

5.2 Slutsatser 

 

Syftet med denna studie är att undersöka digitalisering och dess bidrag till en effektivare 

revisionsprocess samt digitalisering och dess bidrag till hur revisorns roll förändras till att bli 

allt mer effektiv. Utifrån studiens analysmodell baserad på tidigare forskning och litteratur 

identifierar vi att studiens resultat visar att både revisionsprocessen och revisorns roll har 

blivit mer effektiv utifrån de teman som undersöks. Studiens resultat visar även att pågående 

digitalisering har positiva effekter på revisionsprocessen och revisorns roll, som tidigare 

forskning påvisar samt som studiens analysmodell antar. 

 

Digitalisering har förändrat arbetsmetodiken i revisionsprocessen i den mån att arbetets 

tillvägagångssätt ser annorlunda ut idag jämfört med innan byråerna började implementera 

digitalisering i sin verksamhet. Vidare har digitalisering även medfört en förändring gällande 

de verktyg och system som används i revisionsprocessen. Nya verktyg och system har 

implementerats och utvecklats som ett resultat av digitalisering. Dessa förändringar medför en 

positiv påverkan på revisionsprocessen då den idag upplevs effektivare i form av att en mer 

kvalitativ revision kan genomföras.  

 

Vad gäller revisorns roll har ett effektivare arbetssätt fötts ur digitaliseringens 

implementering, då standardiserade arbetsuppgifter har fallit bort, vilket har skapat en fördel i 

revisorsrollen. De digitala hjälpmedlen visar sig bidra till en annorlunda tidsfördelning genom 

att mer tid läggs på komplexa frågor som ett resultat av att standardiserade arbetsuppgifter 

fallit bort. Klientkontakten har dessutom blivit effektivare genom att mer komplexa samtal 

tillsammans med klient kan göras med digitala analyser som bakgrund och på så sätt 

effektiviserat mötet med klienten. Kompetens enligt revisorerna ställs numera på prov, där IT-

kunskaper efterfrågas vilket även tidigare forskning har kommit fram till. Revisorerna 

uttrycker att fler medarbetare med IT-kunskaper rekryteras idag både internt och externt i 

syfte att effektivisera arbetet, vilket ses som en positiv aspekt i den mån att revisionsbyråerna 
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är uppmärksamma på vad samhället efterfrågar. Trots att klientkontakten enligt revisorerna är 

mer digital, upplevs ansvaret hos revisorerna vara oförändrad i stor utsträckning vilket 

beskrivs som positivt, då relationen utifrån revisorernas perspektiv fortfarande är ömsesidigt.  

 

Digitalisering utifrån revisionsbyråernas och revisorernas beskrivningar visar sig bidra med 

positiva effekter på revisionsprocessen och revisorns roll. Studiens resultat pekar på att 

digitalisering idag bidrar till en effektivare revisionsprocess i form av förändrad 

arbetsmetodik och användandet av digitala verktyg och system. Vidare bidrar en effektivare 

revisionsprocess till att revisorn kan ägna mer tid åt alltmer komplexa frågor samt agera mer 

som en rådgivare vilket identifierats utifrån teman som rör tid, kompetens, ansvar samt 

klientkontakt och social kontakt. Något som samtliga revisorer även påpekar är att kvalitén av 

revisionen har förbättrats och att kvalitén har haft en stor påverkan på både processen och 

rollen.  

5.3 Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 

 

Studien visar på ett resultat men man bör ta i beaktning att undersökningen är baserat på ett 

begränsat urval. De begränsningar som medföljer denna studie är avgränsningen till enbart 

stora ledande byråer inom branschen. Resultatet bör därav ses som en av flera möjliga 

representationer av den sociala verkligheten som råder och möjligtvis hade en större 

undersökningsradie gett ett mer tillförlitligt urval. Vidare är även den kvantitet av dokument 

som har analyserats en begränsning. Revisorernas syn på digitalisering kan dessutom vara en 

begränsning i den aspekt att endast revisorer från de fyra största byråerna har intervjuats 

vilket skapar en bild av digitaliseringens framväxt ur ett sådant perspektiv och kan ge 

felaktiga jämförelser för branschen i stort.   

 

Under studiens gång har en hel del tankar fötts vilka inte har kunnat kopplas till studiens syfte 

men som är relevanta för ämnet. Revisionsbyråerna och revisorerna bedriver ett stort arbete i 

att implementera digitalisering i både revisionsprocessen och revisorns roll, men vad gäller de 

automatiserade delarna har man inte kommit lika långt. Medvetenheten kring automatisering 

är inte lika stor som digitalisering men det vore intressant att se hur revisionsprocessen och 

revisorns roll har påverkats ur ett effektivitetsperspektiv om automatisering implementeras i 

allt större utsträckning än idag. Vidare visar resultatet att de intervjuade revisorerna upplever 

att automatisering och digitalisering av processer bidrar till att en del av revisorns 

professionella bedömning försvinner som ett resultat av digitala verktyg. Det vore därför 

meningsfullt att studera vidare hur bedömningarna och arbetsinsatsen har förändrats och ser ut 

för revisorerna idag vid användandet av digitala verktyg.  

 

Eftersom denna studie fokuserar på de fyra största ledande byråerna inom branschen, vore det 

även intressant att göra en liknande studie fast med ett urval bestående av små eller 

medelstora byråer för att se om det finns någon skillnad beroende på byråns storlek och om 

revisorns roll ser annorlunda ut i dessa byråer. I takt med studiens gång har även kvalité 

identifierats som ett viktigt tema i takt med digitaliseringens utveckling och påverkan på 

revisionsprocessen och revisorns roll, vilket speglas i den modifierade modellen för studien 

(figur 4). Det vore därför intressant att forska vidare kring hur mycket kvalitén faktiskt 

förbättrats och hur man mäter kvalité i dagens revision. Tidigare forskning har skrivit om 

risker vid användandet av nya verktyg och system både när det gäller systemintrång och 

bedrägerier vilket även revisionsbyråerna uttryckt när de skrivit om digitala verktyg och 

system, detta synsätt har inte varit fokus i denna studie och kan därav vara intresse att studera 

vidare på då risk i relation till digitala hjälpmedel är en väsentlig aspekt för både 
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konfidentialitet och trovärdighet. Något som har identifierats i samband med studien är risker 

där oberoendefrågan ställs på prov i takt med en ökande rådgivande roll som ett resultat av 

digitalisering och kan därför också vara av intresse att forska vidare på då oberoendefrågan är 

en av de viktigaste i revisionsbranschen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Tack för att du ställer upp på en intervju med information om revisorsarbetet till vår 

civilekonomuppsats. Vi är intresserade av digitalisering och dess påverkan på revisorers 

arbete och revisorers roll. För vår studie vill vi gärna höra dig berätta om de förändringar som 

har skett i och med införandet av digitala verktyg, men också hur din arbetsroll har förändrats 

i samband med digitaliseringen. Nedan kan du se vilka teman vi vill diskutera under intervjun, 

vi ser gärna att detta kommer ske i ett öppet samtal där vi fritt kan diskutera kring ämnet. 

Följande teman vill vi diskutera under intervjun; 

  

Teman; 

1.  Införandet av digitala verktyg i revisionen 

2.  Revisorsarbetet i en digitaliserad miljö 

3.  Förändring av revisorsrollen i samband med den pågående 

digitaliseringen 

  

Nedan har vi redogjort för olika diskussionsämnen som kommer tas upp under intervjun, där 

diskussionen även kan leda till följdfrågor; 

  

1.Införandet av digitala verktyg 

 Som vi förstår använder ni er av xxx verktyg och vi vill gärna diskutera; 

 

-Hur du arbetar med dessa verktyg, 

-Hur dagens arbete gjordes tidigare, 

-Vilka fördelar eller nackdelar som du ser med införandet av digitala verktyg, 

-Andra verktyg/system som används i revisionen 

  

2.  Revisorsarbetet i en digitaliserad miljö 

Vidare har vi förstått att digitaliseringens framväxt har påverkat mer än utvecklingen av olika 

verktyg och system, vi vill också diskutera hur dessa system/verktyg har påverkat ditt dagliga 

arbete; 

  

-Övergången till en mer digitaliserad verksamhet (när i tiden, hur har övergången sett ut) 

-Digitaliseringen/automatiseringens påverkan på det dagliga arbetet 

  

      3.  Förändring av revisorsrollen i samband med den pågående digitaliseringen 

Vi är också intresserade av hur du ser på den pågående digitaliseringen och vad det kan 

komma att betyda/har betytt för revisorsarbetet i form av; 

 

-Klientkontakt 

-Förväntningar från klienter 

-Arbetsfördelning 

-Skillnader mellan arbetsuppgifter då och nu, det vill säga före digitaliseringen och idag 
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