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FÖRORD 
Vi vill tacka vår handledare Monika Kurkkio som under dessa tio veckor väglett oss genom att 

ge stöd och värdefulla råd till vår studie. Vidare vill vi även tacka medstudenter som har 

opponerat under samtliga seminarier på vårt arbete. Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack 

till alla revisorer som deltog i intervjuerna, utan er hade det inte varit möjligt att utföra denna 

studie. Ni bemötte oss mycket väl under vårt besök och ni bidrog med värdefulla exempel och 

citat för att göra vår studie levande. 
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SAMMANFATTNING 
Informationsteknologins snabba utveckling tvingar organisationer att anpassa sig till de trender 

som den för med sig och revisionsbranschen är inget undantag. Digitalisering innebär bland 

annat att ny teknologi förändrar arbetssätt, rutiner samt hur själva produkterna och tjänsterna 

levereras och erbjuds. Denna studie behandlar digitalisering inom revisionsbranschen med ett 

särskilt fokus på revisorn och dennes roll. Syftet med studien är att beskriva, jämföra och tolka 

hur digitalisering påverkat revisorns roll och genom detta öka förståelsen för hur revisorn 

upplever denna utveckling. I denna kvalitativa studie intervjuades nio revisorer för att fånga 

revisorers uppfattning om digitaliseringens påverkan på deras roll. Empirin analyserades och 

tolkades med hjälp av institutionell teori och en typologi utformades som användes för att 

analysera hur revisorns dubbla roller, konsult och granskare, har påverkats. Resultatet av 

studien visade att fler revisorer hade egenskaper som identifierades med konsultrollen och 

endast en av revisorerna kategoriserades som granskare. En slutsats av studien är således att 

digitalisering inom revisionsbranschen har precis inletts men redan har digitala verktyg 

förkortat ledtider och detta innebär att revisorsrollen utvecklas mer mot en rådgivande roll. 

Dock krävs omfattande erfarenhet för att leva upp till det förväntningar som andra har på 

revisorsrollen. 

 

Nyckelord: digital revision, revisorns roll, revisor automatisering, informationsteknologi, 

revision, revision automation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
Information technology's rapid development forces organizations to adapt to the trends it brings, 

the audit profession is not an exception. Digitization means, among other things, that new 

technology changes working methods, routines and how the products and services themselves 

are delivered and offered. This study deals with digitalization in the audit industry with a 

particular focus on the auditor and its role. The purpose of the study is to describe, compare and 

interpret how digitalization influenced the role of the auditor and thereby increase 

understanding of how the auditor experiences this development. In this qualitative study, nine 

auditors were interviewed to capture the auditor's perception of the impact of digitalization on 

the auditor's role. The empirical data was analyzed and interpreted using institutional theory 

and a typology was designed to analyze how the auditor's dual roles, consultants and auditors 

were affected. The result of the study showed that more auditors had identified their 

characteristics with the consultants’ role and only one became an auditor. One conclusion of 

the study is that digitalization in the audit industry has just begun, but digital tools have 

shortened lead times, which means that the role of the auditor is developing more towards an 

advisory role. However, extensive experience is needed to live up to the expectations of others 

in the role of auditors. 

 

Keywords: digital accounting, audit role, audit automation, information technology, auditing, 

auditing automation 
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1. INTRODUKTION 
I det här kapitlet kommer studiens bakgrund, problemdiskussion och syfte att presenteras. Detta 

kommer att leda till en frågeställning som studien kommer fokusera på. 

 

 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle är det lätt att kommunicera tack vare informationsteknologins snabba 

utveckling (Benghozi & Paris, 2016). När denna utveckling gått i accelererande fart anpassar 

organisationer sig efter de trender informationsteknologin för med sig (Quattrone, 2016). 

Förändringen som skett inom redovisnings- och revisionsbranschen är att papper byts ut mot 

digitala filer (Tidningen Balans, 2016) och den löpande bokföringen har mer och mer 

digitaliserats vilket gör det möjligt för organisationer att till viss del göra sin bokföring på egen 

hand. Nyckeln till framtiden (2016) beskriver att begreppet digitalisering har under många år 

förknippats med att förvandla papper till molnbaserade dokument och gjort information mer 

tillgänglig än vad den någonsin varit. Digitaliseringen är en viktig del i avmaterialiseringen som 

sker inom samhället och ekonomin, denna avmaterialisering har suddat ut gränserna och med 

sin transparens skapat rörlighet. Detta ger möjlighet till nya förutsättningar exempelvis ger det 

möjligheter att arbeta var som helst när som helst. Inom vissa branscher är det väldigt tydligt, 

exempelvis musikbranschen där Spotify är ett välkänt exempel som idag delar musik digitalt 

världen över vilket inte hade varit möjligt utan digitaliseringen. Inom revisionsbranschen är det 

inte lika tydligt vad digitaliseringen fört med sig (ibid.). 

 

Traditionellt har revisorn utgått ifrån fysiska dokument, exempelvis årsredovisningar i 

pappersformat, men i takt med utvecklingen har datorer och avancerade programvaror gjort det 

möjligt att frångå dessa fysiska dokument (Bierstaker, Burnaby & Thibodeau, 2001). 

Digitaliseringen kommer att ha en stor inverkan på revisorer då de rutinmässiga delarna 

automatiseras och revisorer kommer mest troligt att få en ny betydelse (Tidningskonsulten, 

2013). Det har utvecklats tekniker där information tas emot och analyseras snabbare och detta 

kräver mindre manuell hantering av finansiell information (Lombardi, Bloch & Vasarhelyi, 

(2015). Automatisering har fört med sig en förstärkning av resurser då datorer idag hjälper 

människan att omvandla information för att sedan kunna förflytta det på ett snabbare sätt 

(Nyckeln till framtiden, 2016; Tidningen Balans, 2015). Medan somliga branschtidningar 

förutspår att det inte behöver påverka yrket negativt då nya tjänster kan utvecklas istället 

(Tidningen Balans, 2015). 

 

Samhället i övrigt står inför ett beslut att stanna kvar i det traditionella eller följa med 

utvecklingstrenden (Lombardi, Bloch & Vasarhelyi, 2015). Lombardi et al. förespråkar att 

revisionsbranschen ska satsa på utvecklingstrender för att behålla sin betydande roll och 

fortsätta ge relevant information med hög kvalité. Ifall de tar vara på tillfället och följer med 

utvecklingen kan de nyttja detta till sin fördel och förändra sitt arbetssätt genom att fokusera på 

en djupare analys som ger ett högre värde för sina kunder (Macaulay, 2016). Macaulay förutspår 

att revisorernas största förändringar kommer att ske de närmaste tre till fem åren. En förändring, 

som nämndes ovan, är utvecklade datorsystem för revisorer som ger dem mer tid att ta fram 

underlag för granskningen och planera sin arbetsgång (Ghasemi, Shafeiepour, Aslani, & 

Barvayeh, 2011). Ghasemi et al. lyfter fram fördelarna med att detta har underlättat 

granskningen när programvaror för revisorn har förbättrats vilket gör att revisorn kan fokusera 

på andra uppgifter. Det kommer att förändra revisionen då framtagning av finansiell 

information till organisationens ledning och intressenter har fått kortare ledtid tack vare 

datorsystem (Bierstaker et al., 2001). Bierstaker et al. exemplifierade att den förkortade ledtiden 
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för revisorer kommer förbättra kunskapen om sina kunders organisationer och klargöra deras 

risker.   

 

Eftersom informationsteknologin ger överflöd av information är det lättare att fatta fel beslut 

då allt går fortare än förr (Quattrone, 2016). Revisorn kan ägna mer tid åt analys av data och 

tolkning av information då automatiseringen kommer att eliminera vissa steg för revisorn 

(Manson, McCartney & Sherer, 2000). Den ständiga utvecklingen som sker kontinuerligt har 

även gjort att arbetsprocessen blivit kortare, det så kallade mellanhänderna har försvunnit 

(Benghozi & Paris, 2016), vilket kan relateras till revisionsbranschen då automatiseringen har 

ersatt vissa delar i en revisors vardag. Delarna som ersätts för revisorer är exempelvis att 

analysen i granskningen sker per automatik och att färdiga beräkningsmallar framställs, med 

hjälp av datorsystem vilket anses ge enorma effektivitetsvinster (Bierstaker et al., 2001). 

Däremot kommer mest troligt digitala plattformar bidra till att organisationerna kan bli mer 

självständiga och kan lättare omorganisera verksamheten (Benghozi & Paris, 2016). Trots 

digitaliseringens framfart kommer revisorns roll att leva vidare (Quattrone, 2016). Quattrone 

(s. 119) säger att ”siffror och figurer måste tolkas, diskuteras och förstås för att siffror likaså 

som fakta inte kan tala för sig själv.” Quattrone menar att denna utveckling bidrar till att 

revisorns fokus förändras mer mot rådgivning då det blir viktigare för organisationer att tolka 

och förmedla den komplexa informationen. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns forskare som anser att digitaliseringens- och automatiseringens utveckling bidragit 

till att revisorernas roll förändrats då många rutiner har automatiserats (Bierstaker et al., 2001; 

Lombardi et al., 2015; Manson et al., 2000). Sedan finns de kritiker som hävdar att det inte 

kommer ske någon speciell förändring för revisorer (Quattrone, 2016). Quattrone påstår att 

mängden information ökar i snabb takt på grund av informationsteknologin som gör att vi kan 

praktiskt taget mäta vad som helst men fakta eller siffror behöver analyseras och tolkas för att 

få en innebörd. Forskare beskriver vidare att om revisorer tar vara på digitaliseringsstrenden 

och satsar på utveckling kommer detta ge konkurrensfördelar såsom en djupare förståelse och 

bättre analyser av organisationerna (Ghasemi et al., 2011; Macaulay, 2016). Dock hävdar 

kritiker att digitalisering kan medföra att misstag uppstår fortare och inte går att ångra 

(Quattrone, 2016). 

 

Den ökade komplexiteten i det moderna samhället kan ses i företagsvärlden där stora 

organisationer och företags hunger på makt och vinst är allt mer centralt (Johansson, Häckner 

och Wallerstedt, 2005). De senaste åren har digitalisering varit ett hett ämne som format 

samhället, därav har revisionsyrket påverkats och följt med trenden mot ett modernare samhälle 

(Nyckeln till framtiden, 2016). Johansson et al. (2005) anser att det är svårt för revisorer att 

hitta en balansgång mellan omdöme och regelverk. De står inför ett dilemma där helheten måste 

kollas samtidigt som regelverken följs. Revisorn måste därför använda sig av sunt förnuft för 

att kunna göra rättvisa bedömningar. Detta skapar en komplex situation då revisorerna även 

måste ta hänsyn till sina känslor (ibid.). För att tolka komplex information behövs rätt 

kompetens, som en revisor förväntas besitta (Quattrone, 2016). Vidare anser Quattrone att 

intressenterna som skall ta del av informationen inte har samma kompetens för att kunna tyda 

varningstecken och ge råd för framtiden. Johansson et al. (2005) beskriver samhällets 

traditionella uppfattning om revisorn. Revisorns agerande kan likna en moralisk polis då 

samhället förväntar sig att revisorn ska vara oberoende, ha hög integritet och stå för etik och 

moral. På grund av utvecklingstrender som skett i samhället har rollen påverkats (ibid.). Enligt 

PwC (2015), KPMG (2017) och Grant Thornton (2017) fungerar revisor som länken mellan 

kunden och kundens intressenter, exempelvis samhället och myndigheter. I revisorns roll ingår 
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det att granska årsredovisningar, bokföring och styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning, därmed skapar revisorn legitimitet för organisationen. Revisorns roll är samtidigt 

att agera rådgivare inom revision vilket kunderna värdesätter då revisorn har en bred kunskap 

och erfarenhet (ibid.). 

 

Trots att forskare och litteraturen uttalar sig om att revisorns roll kommer förändras i takt med 

förväntningarna i samhället kvarstår det fortfarande frågetecken om hur revisorns roll påverkats 

då det krävs en fysisk människa för att tolka komplex information. Vad har digitalisering fört 

med sig för positiva och negativa aspekter för revisorn. Om revisorerna får bättre kunskap 

angående hur detta påverkar deras yrkesroll kan de leda till bättre förståelse. De kan även få en 

tydligare bild över deras roll och hur den kan förändras med tiden. Därmed kommer denna 

studie behandla dessa frågor för att reda ut hur revisorns roll har påverkats i takt med den ökade 

digitaliseringen inom revisionsbranschen. 

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med studien är att beskriva, jämföra och tolka hur digitalisering påverkat revisorns roll 

och genom detta öka förståelsen för hur revisorn upplever denna utveckling. Frågeställningen 

är följande: 

 

• Hur har revisorns roll påverkats på grund av digitalisering inom revisionsbranschen? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensram som valts inleds med att beskriva digitalisering inom 

revisionsbranschen för att sedan berätta om revisorsrollen och hur den uppfattas. Denna del 

kommer även att beskriva den institutionella teorin som visar vilka aspekter som kan påverka 

rollförändring. 

 

 

2.1 Digitalisering inom revisionsbranschen 
Digitaliseringens och automatiseringens framfart har gjort att mellanhänder blivit överflödiga, 

mellanhänderna var främst till för att underlätta, förenkla och förmedla information (Benghozi 

& Paris, 2016). På liknande sätt beskriver Manson et al. (2000) att den digitala utvecklingen 

påverkat revisionsbranschen då självständigheten kommer att öka men det kommer inte göra 

mellanhänderna överflödiga. Det bör leda till ökad motivation, arbetsnöjdhet och förbättra 

prestationen genom att eliminera mindre produktiva steg i granskningen. Ökningen av 

informationsteknologin är en strategi som revisionen har tagit till sig för att hantera den ökade 

konkurrensen. Det förespråkas att revisorn istället kan ägna mer tid åt analys och därmed 

tillhandahålla en bättre service och kvalité till sina kunder och även reducera kostnader. Denna 

teknologi kan vara ett sätt för revisionsbyråer att behålla sin konkurrenskraft och lönsamhet 

(ibid.). 

 

När data analyseras fortare kommer det bli möjligt med bättre övervakning och fokusering på 

bedömningar och risker för framtiden vilket kan leda till kostnadsbesparingar (Lombardi et al., 

2015). Quattrone (2016) nämner att beslutsfattare inte kan ta beslut enbart genom beräkningar 

på redovisarens underlag men det kan användas som grund för revisorn för att förmedla 

information till beslutsfattaren. Idag är information mer tillgänglig och finns i överflöd vilket 

kan leda till att beslutsfattaren lättare gör felaktiga beslut. I takt med digitalisering har 

beslutfattarprocessen förändrat det sätt kunskap är anskaffade och handlingar påbörjade som 

kan få oss att tro att vi har kontroll. Detta beror på att informationen är komplex att tolka vilket 

gör den lätt att missförstå. Övergången till den digitala eran gör att revisorer kommer att förlora 

till förmån av informationsvetenskap men däremot kommer revisorns roll kvarstå på grund av 

att siffror och figurer måste översättas och tolkas till ord. Författaren menar att revisorn kommer 

övergå till en mer rådgivande roll i framtiden (ibid.). 

 

Det digitalisering inom revision kommer kräva är mer utbildning för revisorer som har längre 

erfarenhet då dessa inte har samma kunskap om den förändrade tekniken än de yngre 

nyutbildade revisorerna (Lombardi et al., 2015). För att på ett effektivt sätt kunna konkurrera 

krävs en kombination av teknik med kompetens och kunskap men det krävs också ett kritiskt 

tänkande och analysförmåga (Macaulay, 2016). Det kommer alltid krävas beslutsfattande trots 

att tekniken går framåt i snabb takt och yrket kommer inte helt och hållet automatiseras 

(Lombardi et al., 2015). 

 

Revisionsbyråer som tidigt anammat digitalisering och automatisering kommer att vinna 

konkurrensfördelar genom effektivitet och tillgänglighet (Bierstaker et al., 2001). 

Digitaliseringen har förbättrat revisionens ledtid med hjälp av datorer och datorsystem som 

eliminerat stora delar av den manuella hanteringen med exempelvis automatiska beräkningar, 

ordbehandlare och grafikprogram (Ghasemi et al., 2011). Andra forskare styrker detta och 

menar att teknikens framsteg även har bidragit till att revisorer kan disponera sin tid på ett helt 

annat sätt som exempelvis hjälpa kunderna att ta fram och utveckla bättre affärsplaner, bedöma 

risker och ta fram prestationsmått (Bierstaker et al., 2001), vilket ger revisorn en mer 

konsulterande roll. Ghasemi et al. (2011) menar att det inte bara har besparat tid utan också 
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reducerat kostnader. Den ökade effektiviteten gör att revisorn kan fokusera på uppgiften bättre 

vilket leder till att det krävs färre inblandade och därmed ökar tillförlitligheten. För att kunna 

uppnå detta krävs det att revisorer tar sig tid att lära sig alla programvaror och att hålla sig 

kontinuerligt uppdaterade vilket kan bli kostsamt (ibid.). Andra forskare argumenterar på 

liknande sätt att revisorer måste vara förenade med förändringar vilket kräver acceptans 

(Bierstaker et al., 2001). Då allt mer sker per automatik, menar Bierstaker et al. att revisorn 

istället kan koncentrera sig på att ge rådgivning till sina kunder och därigenom skapa ett 

mervärde för kunden. Dock har den digitala världen gjort att man kan fatta felaktiga beslut allt 

fortare och att dessa inte går att ta tillbaka (Quattrone, 2016). 

 

2.2 Revisorns olika roller 
För att förstå revisorns olika roller behöver vi utveckla synen på fenomenet roll. Eftersom man 

kan ha olika uppfattningar om begreppet roll kommer det klargöras vad som menas i detta 

sammanhang med hjälp av rollteori. Nilsson (1996) menar att människans beteende kan 

förklaras av andras och egna förväntningar. Roll är ett fenomen men kan betyda olika saker i 

olika sammanhang. Människan agerar efter vad som är viktigt för just den rollen som de går in 

i och beter sig därefter. Rollen består av de sammantagna förväntningar som byggts upp, både 

andras och egna, i vissa situationer men den påverkas även av normer och regler som styrs av 

samhället. När människan har ”klätt på sig” en viss roll finns det en förväntan av andra och 

rollen har då krav på sig att uppfylla dessa förväntningar. Människans egen uppfattning om sig 

själv, jaget, bildas genom medvetenhet där ingår aspekter såsom personliga och sociala 

utvecklingen. Andras perspektiv bidrar också till att forma jaget eftersom att den egna 

uppfattningen bildas genom en lins som innebär att se sig själv utifrån andras uppfattning 

(ibid.). Detta innebär att denna studie av revisorns roll utgår ifrån att en roll består av andras 

förväntningar, egna förväntningar och formella riktlinjer. Den traditionella uppfattningen av 

revisorn var att yrket ansågs föra med sig status och ett prestigefyllt arbete där man föredrog att 

arbeta i det tysta (Carrington, 2014). Carrington menar att den klassiska bilden som ofta målas 

upp om revisorn är en tråkig, riskavert och försynt person.  

  

Andras syn på en revisor kan relateras till Carrington (2014) som menar att revisorn har fått en 

alltmer framträdande roll som samhället vänder sig till då fel uppstår och förväntar sig svar. 

Samhället har förtroende för den finansiella revisionen och har fått en skev bild om vad som 

förväntas och vad som ingår i revisorns arbetsbeskrivning enligt lagar och revisionsstandarder. 

Skillnaden mellan den skeva bild som samhällets aktörer har målat upp och vad som egentligen 

ingår i revisorns arbetsuppgifter kallas för revisionens förväntningsgap. Det kan ha uppstått på 

grund av att revisionsbranschen inte varit nog tydlig med att förklara vad en revisor gör. Det 

kan även vara ett sätt för samhället att signalera om vilken betydelse det gett revisionen och att 

branschen behöver anpassa sig till revisionens förväntningar (ibid.). 

  

Revisorns egna uppfattning kan relateras till Carrington (2014) som beskriver att i revisorns 

roll ingår endast att granska vissa poster i redovisningen. Revisorsyrket har förändrats och har 

utvecklats till en karriärväg då en förklaring som nämns är att fokus har lagts på mer 

konsulterande tjänster (ibid.). Professionalitet har stått högt i fokus, dock under 90-talet när 

informationsteknologin gjorde intåg var revisorer tvungna att rikta sitt fokus mot lönsamhet och 

deras manuella hantering av transaktioner reducerades; professionaliteten ersattes successivt 

till ett bättre affärsmannaskap för att hålla sina kunder nöjda (Johansson et al., 2005). Detta 

stämmer även överens med Carrington (2014) som menar att rollen innefattar affärsinriktat tänk 

och revisorn vill synas mer nu. Det finns studier som påpekar att revisorns roll har förändrats 

och att det inte finns tecken på att revisionens betydelse kommer att avta, utan tvärtom, troligen 

kommer den att öka även om revisorns roll verkar minska. En förklaring till detta är att 
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revisionen har letat sig in i andra marknader men även att revisionen har breddat sina 

kundområden (ibid.). 

 

Sedan finns det formella riktlinjer som ska följas och Revisorsnämnden (2017) menar att arbeta 

som revisor handlar i första hand om att granska organisationens årsredovisning och bokföring 

och att kontrollera verkställande direktörens förvaltning. Revisorer har höga krav på sig och 

måste därför följa regelverk och uppvisa god revisionssed då de har en betydande roll vid 

tolkning av regelverk och dokument som kräver en ordentlig granskning med hög kvalité 

(ibid.). Det är viktigt att revisorn uppvisar en objektiv inställning vid granskningen vilket också 

måste säkerställas (RL 20 §). 

  

Revisorns roll kan i denna studie belysas ur tre olika perspektiv som visas i Figur 1, andras 

förväntningar, egna förväntningar och formella riktlinjer för revisorn. 

  

  

  

 
 

Figur 1: Olika förväntningar på revisorns roll. 

  

I figuren visas förväntningar som är sammanlänkade med revisorns roll för att öka förståelsen 

hur revisorns roll uppfattas. Carrington (2014) menar att samhället har andra förväntningar än 

vad som egentligen ingår i rollen medan egna förväntningar grundar sig i revisorns kunskap om 

vad som ingår i sin roll. Aspekten formella riktlinjer grundar sig i vad revisorn egentligen gör 

då de är strikt styrda och förväntas upprätthålla god revisionssed (ibid.). Litteraturen beskriver 

två typer av roller vilka är granskare och konsult (Johansson et al., 2005; Carrington, 2014). 

 

2.2.1 Granskare 
Granskaren är mer orienterad mot fakta som ska kunna försäkra om att redovisningen 

återspeglar en rättvis bild av organisationen och att den är upprättad enligt god revisionssed 

(Johansson et al., 2005). Främst ska de göra iakttagelser och analyser som de fångat upp under 

sin granskning av organisationen och som revisorn har skyldighet att informera om, vilket kallas 

revisionsrådgivning (Carrington, 2014). Johansson et al. (2005) beskriver att granskaren är 

metodisk och självständig individ som inte prioriterar att ha en öppen dialog med kunden. Dock 
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är de fokuserade på det förflutna och förväntas inte besitta kunskap utöver vad deras roll kräver. 

Det är viktigt för granskaren att följa och tolka regelverk noggrant, men de arbetar i ett lugnt 

tempo i jämförelse med konsultrollen (ibid.). 

 

2.2.2 Konsult 
Carrington (2014) beskriver att bilden på dagens revisorer inte stämmer överens med den 

traditionella utan, idag är revisorer mer affärsinriktade och vill synas. Idag ger revisorn mer råd 

än vad som egentligen förväntas av dem till sina kunder. Då revisorn erbjuder rådgivning, 

konsultliknande tjänster, skapar det ett mervärde för deras kunder då revisorn ofta besitter breda 

kunskaper om kunden (ibid.). Johansson et al. (2005) menar att konsulterna är mer orienterad 

mot möjligheter och framtiden. De kan genom det framtagna underlaget ge möjligheter och 

föreslå lösningar som de gemensamt kan diskutera fram genom den öppna kommunikationen 

med kunderna, de kan hjälpa till att förmedla och uppnå drömmar. (ibid.). 

 

2.3 Rollförändring ur ett institutionellt perspektiv 
Den institutionella teorin har använts för att belysa rollförändringar inom revisionsyrket, på 

liknande sätt som Burns och Baldvinsdottir (2005) har gjort då de använde denna teori i sin 

studie om rollförändring inom redovisningsyrket. Denna studie avser inte att studera 

förändringen då den måste följas övertid men det anses att institutionell teori kan hjälpa att 

förstå vilka perspektiv som påverkar revisorns roll. Det finns den gamla institutionella teorin 

som visar att redovisning följs av regler och rutiner, dock kan denna tas för givet i organisationer 

medan den nya institutionella teorin menar att organisationer anpassar sig gradvis vilket leder 

till legitimitet och överlevnad. Några viktiga faktorer som påverkar organisationer är 

omvärlden, lagar och regler (ibid.). I första hand hjälper den institutionella teorin till att förklara 

hur organisationer påverkas av varandra men också hur dessa påverkar sin omgivning 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Forskare och författare beskriver att teorin består av tre centrala 

krafter, tvingande, normativa och efterhärmande som kommer att påverka branschen (Burns & 

Baldvinsdottir, 2005; Eriksson-Zetterquist, 2009). Trots att den används på organisationsnivå 

anses den kunna skapa bättre förståelse om strukturen på rollförändringar (Burns & 

Baldvinsdottir, 2005), då en revisor är hårt präglad av både regelverk och normer (Johansson 

et al., 2005) som inkluderas i den institutionella teorin. 

 

Den första tvingande kraften syftar till att de flesta organisationer idag måste följa lagar och 

regler och anpassa sig till lagstiftningens förändringar (Eriksson-Zetterquist, 2009). Detta är 

något som kommer att hjälpa oss att förstå hur revisorns roll påverkats och anpassat sig då 

revisorn ständigt styrs av regelverk och lagar (Revisorsnämnden, 2017). Den andra normativa 

kraften beskrivs som ”rätta sättet att göra rätt saker” (Eriksson-Zetterquist s. 80), den visar en 

ömsesidig insikt, rätt kompetens och kulturella förväntningar (Eriksson-Zetterquist, 2009), 

vilket kan relateras till revisorns roll. Det har skett förändringar och vikten av affärsintegrerade 

roller har ökat (Burns & Baldvinsdottir 2005). Revisorer styrs av normer och de behöver en hög 

utbildningsnivå för att leva upp till de förväntningar som efterfrågas (Lombardi et al., 2015). 

Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver att den tredje efterhärmande kraften handlar mer om att 

följa med strömmen och härma andra framgångsrika som har hittat lönsamma lösningar för att 

överleva bland sina konkurrenter. Teorin fokuserar på att ta hänsyn till förhållandet till 

omvärlden för att få stabilitet och legitimitet för organisationen men den bygger även på 

isomorfi och ser till att förändringen bidrar till överlevnad. Isomorfi handlar om att efterlikna 

liknande organisationer eller att andra kommer att efterlikna din organisation och samhället blir 

därmed alltmer homogent (ibid.). Burns och Baldvinsdottir (2005) nämner tre ”mjuka” aspekter 

som är viktiga vid rollförändring vilket är andras uppfattningar, egna uppfattningar och att 

bygga upp förtroende och relation i sammansvetsade team. Alla tre aspekterna kräver acceptans 
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för att man skall uppleva sig tillräckliga. Det krävs också vilja att bredda sina kunskaper i linje 

med det oundvikliga förändringarna och därav är det inte bara den tekniska förändringen som 

bör uppmärksammas (ibid.). Anpassning efter de trender digitaliseringen fört med sig är 

nästintill ett krav för att inte halka efter i utvecklingen (Quattrone, 2016), för revisorn krävs då 

vilja att anpassa sig och se möjligheter med förändringar.  
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3. METOD 
I detta kapitel redogörs om valt ämne och forskningsansats. Här beskrivs även hur 

empiriinsamlingen har gått till och vad urvalet var baserat på. Slutligen diskuterades kritik mot 

vald metod samt hur den har beaktats. 

 

 

3.1 Val av ämne 
För att finna ett relevant ämne sökte vi på digitalisering och automatisering inom redovisnings- 

och revisionsbranschen. Under tiden upptäckte vi att digitalisering och automatisering varit ett 

omtalat ämne och det finns många artiklar i branschens tidskrifter. Från början av 2000-talet 

har det forskats intensivt om detta men med tanke på att redovisning och revision går hand i 

hand fanns det lite skrivet om revision i jämförelse med redovisningen. Det väcktes ett intresse 

då vi ansåg att ämnet var relevant i tiden på grund av att revisionsbranschen också påverkas av 

dessa oundvikliga förändringar. Vår teoretiska referensram bygger på litteratur och 

vetenskapliga artiklar som studerades för att skapa en djupare förståelse för ämnet. De 

vetenskapliga artiklarna söktes via Luleå tekniska universitets (LTU) bibliotek i deras databaser 

och dessa togs från Ebsco, Emerald och Science Direct. De sökord som användes var: digital 

accounting, audit role, audit automation, information technology, auditing. auditing 

automation. 

 

3.2 Forskningsansats 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen om hur digitalisering har påverkat revisorns roll. 

Den forskningsstrategi som användes för att kunna ge en djupare förståelse och besvara 

forskningsfrågorna var en kvalitativ strategi (Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa strategin 

tillämpades med en deduktiv ansats som utgår från befintlig teori om ämnet. Empirin samlades 

in genom denna kvalitativa strategi som sedan tolkades och sist av allt analyserades. 

Revisorerna studerades med ett tolkande synsätt vilket underlättade vårt bidrag till en ökad 

förståelse om fenomenen, digitalisering och revisorns roll. 

 

3.3 Urval samt genomförande av empiriinsamling 
Urvalet till denna studie är grundat på bekvämlighetsurval och tre revisionsbyråer valdes ut i 

Luleå: KPMG, PwC och Grant Thornton. Samtliga byråer har anammat utvecklingstrenden och 

börjat arbeta mer digitalt de senaste åren vilket var en avgörande faktor till urvalet. En fördel 

för detta urval var forskarnas access på respektive byrå vilket underlättade tillgången till bokade 

intervjuer. Dessa personliga intervjuer gjorde det lättare att samla in empiri i jämförelse med 

telefonintervjuer. Då studien riktade sig mot att tolka hur digitalisering påverkat revisorns roll 

gav de personliga mötena en djupare och rikare kunskap då en person inte bara berättar med 

ord, utan en viktig del av tolkningen är också kroppsspråket (Bryman & Bell 2013). På dessa 

intervjuer blev vi väl bemötta, personerna var mycket samarbetsvilliga och gav självmant bra 

exempel på en revisorns verkliga situationer. Det skedde totalt nio intervjuer med revisorer där 

tre intervjupersoner per byrå valdes ut. Tabell 1 nedan visar en sammanställning av revisorernas 

intervjuer. 
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TABELL 1: Sammanställning av intervjuer.  

  

 
 

Revisorerna blev tilldelade en siffra från ett till nio, i tabellen visas vilken revisor som arbetade 

på respektive byrå och hur lång tid intervjun tog. För att säkerställa urvalet strävades det efter 

att revisorerna skulle vara auktoriserade med minst ett års erfarenhet, men det var svårt att få 

tillgång till endast auktoriserade och därför godtogs även icke-auktoriserade revisorer. 

Revisorer med olika lång erfarenhet eftersöktes vilket hade stor betydelse då begreppet 

revisorns roll var i fokus. Informationsteknologin och dess framfart startade under den senare 

delen av 1990-talet (Nyckeln till framtiden, 2016). Det var en fördel, när studiens syfte skulle 

besvaras, att ha revisorer som arbetat i branschen under tidigt 2000-tal. Deras många års 

erfarenhet ledde till en djupare och bredare bild av revisorns roll och förändring inom 

branschen. Det var också viktigt att intervjua nutida revisorer som endast hade arbetat under 

den digitala eran på grund av att deras syn skilde sig från revisorer med lång erfarenhet. 

Sammanfattningsvis skapade detta en bredare bild för att besvara forskningsfrågan. Bland de 

revisorer som intervjuades hade fem stycken mer än 20 års erfarenhet, två med mer än tio års 

erfarenhet och två icke-auktoriserade, med fem respektive tre års erfarenhet. 

 

Vid kvalitativa studier är intervjuer det vanligaste tillvägagångssättet detta beror mycket på dess 

flexibilitet och enkelhet dock är det tidskrävande (David & Sutton, 2016). För att besvara vårt 

syfte hur digitalisering påverkat revisorns roll och öka förståelsen hur revisorn upplevt 

utvecklingen har det utförts semistrukturerade intervjuer. Detta sågs som en fördel då det 

skapade en mer avslappnad miljö genom att intervjuerna blev mer flexibla och följdfrågor 

kunde ställas vilket gav oss mer detaljerade svar. För att kontakta de tre revisionsbyråerna 

skickades det e-post till forskarnas access på grund av att tiden var begränsad. Innan vårt 

personliga möte skickades intervjuguiden ut till intervjupersonerna. Detta gjordes för att 

påminna men också för att öka chansen till en djupare diskussion. 

 

3.4 Utförande och bearbetning 
Intervjuerna skedde genom personliga möten på respektive revisionsbyrå där båda författarna 

deltog och intervjuerna tog mellan 30 till 60 min per tillfälle. Intervjuerna spelades in för att 

effektivt fånga upp alla aspekter. Individen blev tillfrågad om samtycke till detta innan intervjun 

påbörjades på grund av respekt och integritet (David & Sutton, 2016).  De blev även 

informerade om att de förblev personligt anonyma även fast intervjun spelades in. 

Inspelningarna bidrog till en mer korrekt transkribering då man kunde höra svaren upprepade 

gånger. Dessa intervjutillfällen delades upp och vi ledde hälften av intervjuerna vardera. Vid 

intervjun ställde en av oss intervjufrågorna medan den andra förde anteckningar för att 

säkerställa insamlingen av empirin. En nackdel med att göra intervjuerna var att det tog lång 
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tid att transkribera. Det insamlade materialet kunde noggrant analyseras upprepade gånger 

vilket gjorde att citat och verkliga händelser fångades upp som gav en bättre och djupare 

tolkning av revisorns roll. 

 

3.5 Analys och tolkning av empirin 
Det vanligaste sättet att analysera det insamlade materialet i en kvalitativ studie är att bearbeta 

det parallellt med empiriinsamlingen (Bryman & Bell, 2013). Denna analysmetod hjälpte oss 

att få förståelse hur den insamlade informationen skulle användas för att besvara studiens syfte. 

Vid analysen av empirin har vi sökt efter egenskaper för att kategorisera varje revisor och 

koppla samman individen till en roll. Utifrån teorikapitlet har en analysmodell sammanställts, 

Figur 2 nedan, som bestod av två olika roller: granskare och konsult. 

  

 
  

Figur 2: Analysmodellen. 

  

De olika rollerna, granskare och konsult, har delats upp där deras karakteristiska egenskaper 

redovisas vilket underlättar identifieringen av revisorns roll. I figuren har exempelvis rollen 

som granskare ett historiskt informationsfokus med lite kunskap om kundens bransch och 

arbetar självständigt, konsultrollen visar de motsatta egenskaperna. 

  

I empirikapitlet sammanställdes revisorernas intervjusvar baserat på vårt syfte att jämföra och 

tolka hur digitalisering påverkat revisorns roll. Detta gjordes för att tydligt kunna jämföra 

revisorernas intervjusvar, för att senare analyseras och tolkas. På detta sätt kunde egenskaper 

kopplas till individen för att därigenom svara på frågan hur revisorns roll har påverkats med 

digitaliseringens utveckling. I Tabell 1 blev revisorerna tilldelade olika siffror som kommer att 

användas för att kategorisera in revisorns egenskaper i analyskapitlet, Figur 4. I figuren kan 

man se att exempelvis Revisor 3 har egenskapen samlar information vilket tolkades till att 

revisorn samlar och bearbetar information individuellt. Även egenskapen frågvis tolkades som 

att revisorn inte har några förväntningar på sig att ha kunskap om kundens bransch. Därmed 

kunde Revisor 3 kopplas mot en granskade roll i vår analysmodell. För att undersöka vilka 

förändringar revisorerna anser att digitalisering har fört med sig till branschen kommer tidigare 

studier som nämnts i kapitel två att jämföras med hur revisorerna upplever utvecklingen. Det 

svar som revisorerna gav sammanställdes i empirikapitlet och har sedan analyserats och tolkats 

i kapitel fem. Det har också fångats upp citat och viktiga exempel från intervjuerna som använts 

för att förtydliga verkligheten en revisor möter och underlättar förståelsen för läsaren, även 

detta redogörs i empirikapitlet.  
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3.6 Metodkritik och kvalitetshöjande åtgärder 
För att säkerställa trovärdigheten finns det fyra olika kriterier för att fastställa kvaliteten på 

studien dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitligheten och bekräftelse (Bryman och Bell, 

2013). Bryman och Bell beskriver tillförlitligheten som intern validitet och detta kriterium skall 

förklara om andra forskare kan förlita sig på studiens resultat. Det fanns bristande 

forskningsstudier om ämnet vid insamling av teori men det tidskrifter som användes var peer-

reviewed och från kända branschtidningar vilket skapade en tillförlitlighet för studien. 

Överförbarhet menas om det är möjligt att överföra resultatet till andra sammanhang (Bryman 

och Bell, 2013). Det gjordes en utförlig teoretisk referensram för att tydligt beskriva hur 

fenomenet digitalisering påverkat revisorns roll. Metoden har beskrivits grundligt för att 

säkerställa överförbarheten i studien. 

 

Pålitlighet i kvalitativa studier säkerställs genom att vara noggrann med detaljer i studiens 

arbetsprocess (Bryman & Bell, 2013). För att kunna tolka intervjuerna rätt och skapa pålitlighet 

deltog båda forskarna i intervjuerna då intervjuaren ställde frågorna och den andra förde 

anteckningar vilket ledde till att samtalet blev detaljrikt och avslappnat. Det gav en djupare 

förståelse för hur de uppfattar vad digitalisering påverkat. Alla intervjuer transkriberades och 

tolkades av båda forskarna för att inte missa några viktiga aspekter vilket säkerställde kvalitén. 

 

Bekräftelse kan ses som objektivitet och är det sista kriteriet och syftar till att utföra studien 

objektivt därmed får det inte framkomma personliga värderingar (Bryman & Bell, 2013). Efter 

att intervjuaren hade gjort transkriberingen av inspelningen gjordes även en granskning av den 

andra parten som jämförde sina anteckningar. Detta gjordes för att skapa en mer objektiv 

uppfattning av intervjun. 
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4. EMPIRI 
I denna del har revisorernas intervjusvar redovisats och sammanställas. Av de nio revisorerna 

som intervjuades svarade de likvärdigt på frågorna som ställdes. Empirin kommer att spegla 

andras förväntningar, egna förväntningar och formella riktlinjer som påverkar rollen. Det 

kommer belysas meningsskiljaktigheter om de var relevanta för studiens syfte. 

 

 

4.1 Digitalisering inom revisionsbranschen  
Vad digitalisering betyder inom revision för revisorerna är i stora drag att ha gått från papper, 

penna och fysiska pappersakter till att ha alla dokument elektroniskt i en databas. Nyckeln till 

framtiden (2016) beskrev begreppet digitalisering på likartat sätt att det har under många år 

förknippats med att förvandla papper till molnbaserade dokument. Idag behöver man inte ha 

några pärmar, allting lagras och finns i deras digitala molnbaserade verktyg. Revisorerna 

beskriver att digitalisering inte bara är ett nytt arbetssätt. ”Ja det är en helt ny värld. Det är inte 

bara ett nytt arbetssätt. Det är ett nytt levnadssätt. Allt vi gör nu har ju blivit mycket enklare” 

(Revisor 2, 4 maj 2017). Arbetssättet har förändrats inte bara hur revisorerna kommunicerar 

utan även hur de hämtar och förmedlar information till kunder. Även här bekräftas påståenden 

som Nyckeln till framtiden (2016) skrivit om att avmaterialisering har suddat ut gränserna och 

med sin transparens skapat möjligheter. Den största förändring som digitalisering har för med 

sig inom revision är hur ledtiden har kortats ner. 

 

”Ja, när jag tänker digitalisering då tänker jag lite automatisering att allt kommer 

ske mer effektivt och snabbare. Det är lite ”just in time” skulle jag vilja säga, att 

man kan ta underlagen direkt det behövs och inte vänta på något postpaket” 

(Revisor 3, 4 maj 2017). 

 

Inom revision har den digitala övergången skett successivt och påbörjades redan för 20 år sen 

med att planeringen skedde digitalt. Alla revisorer är eniga om att digitalisering inom revision 

påbörjades på allvar för ca två år sedan, då bestämde man sig för att alla akter skulle vara 

fullständigt digitala. Dock fanns det delade meningar gällande övergången till digitalisering de 

flesta var positiva och ansåg att det var lätt medan det fanns några som tyckte att det var svårt 

att anpassa sig och att släppa taget som sina pärmar. 

 

”Generellt är vi fortfarande kvar i övergången men jag tycker att det har funkat 

smidigt och att de flesta har varit med på tåget vilket är viktigt för att det ska funka. 

Sedan ser man självklart skillnader beroende på vilken generation man tillhör, de 

äldre har lite mer motstånd och tycker att det är lite mer jobbigt” (Revisor 5, 3 maj 

2017). 

 

Revisorns kunder har i överlag inte märkt av övergången till digitalisering utan det har mer 

påverkat revisorn hur de kan samla in och bearbeta information som behövs till underlaget. 

Kunderna som har märkt av digitalisering inom revision är de som ligger i framkant, de har sett 

fördelarna med att digitalisera sin verksamhet på redovisningsdelen vilket gör att underlagen är 

lättillgängliga för båda parter. Det stämmer överens med Tidningen Balans (2016) som menar 

att revisorns kunder har börjat digitalisera sin redovisning. Under intervjuerna nämnde några 

revisorer att dem som har varit mest positiva är de större bolagen och även den yngre 

generationen som kan se möjligheterna av digitalisering. 

 

Revisorerna är generellt mycket positiva till vad digitalisering fört med sig såsom bättre 

granskning, effektivitet, tidssparande, enklare arbetsgång, kommunikationen underlättas och de 
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kan arbeta var som helst när som helst. Några nämnde att den personliga kontakten förlorats 

successivt. Några få nämnde en stor oro över tekniken att den inte har hängt med i utvecklingen 

på önskvärt sätt. Däremot menade mer än hälften att man blir lätt sårbar då man är beroende av 

tekniken och att den kräver att nya versioner implementeras kontinuerligt som därmed kan ske 

på bekostnad av tiden som sparas. ”Man tappar lite av effektivitetsvinsterna då man inte får 

använda sig av samma verktyg hela tiden” (Revisor 7, 5 maj 2017). De positiva med de nya 

digitala verktygen är att de skapar en trygghet att revisionen blir rätt då den visar vilka poster 

som bör analyseras. 

 

”Vi har datorer med revisionsverktyg som har blivit bättre och bättre. I 

analysverktyget kan man lägga in siffror och lätt få fram en analys som sedan körs 

i ett granskningsprogram. Den här analysen, som man får fram via 

revisionsverktyget, talar till stor del om vilka poster som vi ska titta på…. Man 

måste fortfarande tänka själv men de ger en trygghet att revisionen blir mer rätt” 

(Revisor 1, 4 maj 2017). 

  

I Tabell 2 nedan har resonemanget om digitaliseringens påverkan på revisonsyrket från 

intervjuerna sammanställts.  

 

TABELL 2: Revisorernas upplevelser om digitalisering inom revisionsbranschen. 

 

 
  

Digitalisering upplevdes effektiv bland merparten av revisorer men några nämnde att 

effektiviteten kanske beror på den förändrade revisionsmetodiken. ”Tanken med 

revisionsmetodiken och digitaliseringen är att vi ska vara effektiva. Vi kanske granskar rätt 

saker men inte saker i onödan, för att på nåt sätt frigöra tid och därmed kunna vara ett 

konstruktivt bollplank till kunderna” (Revisor 6, 3 maj 2017). De flesta som intervjuades menar 

att tidfördelningen mellan uppdragen från materialhantering till djupare analyser har förändrats 

med digitalisering då bättre analyser kan göras. Dock anser många att den tid som sparas 

försvinner på grund av att regelverk och lagar inom revision har reviderats och det ska göra mer 

administrativa uppgifter exempelvis finns det många checklistor som måste genomföras. 

Medan några revisorer menar att de istället tar in mer uppdrag. 

 

Enligt intervjuerna anses dagens revisorer lägga lite mer fokus på framtiden då analysverktyg 

underlättar deras framtida prognoser. Förut låg fokus mer på historik, då utgick man från 
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föregående år, några nämnde att de inte berodde på digitalisering och resterande tror att 

digitalisering har underlättat deras analyser.  

  

”Ja när vi gör revision så baseras det bara på historik men vi kan ju ta fram en del 

nyckeltal och trender för att se hur de kommer bli nästa år…men det har inte med 

digitalisering att göra utan det har med regelverk och sånt att göra” (Revisor 1, 4 

maj 2017). 

  

”Det är mer fokus så i revisionen då vi ska se mer framåt jämfört av utfallet bara 

bakåt. Revisionen går mer och mer åt det hållet nu” (Revisor 4, 3 maj 2017). 

  

De som intervjuades hade blandade svar gällande utvecklingsmöjligheterna för revisorer. Några 

ansåg att det kommer krävas andra kompetenser för revisorer inom informationsteknologi och 

nya programvaror. Upprepade gånger nämnde alla att de ansåg att rutinmässiga delarna kommer 

ersättas av datorer och några menade att tiden som sparas kommer läggas på konsulterande 

tjänster som kunden efterfrågar mer. Detta stämmer överens med Tidningskonsulten (2013) 

som ansåg att rutinmässiga delarna kommer att automatiseras vilket leder till en ny betydelse 

för revisorer vilket bekräftas också av Tidning Balans (2015) som menar att nya tjänster 

kommer att utvecklas. Dock ansåg merparten att utvecklingsmöjligheterna mest troligt beror på 

revisionsmetodikens förändringar och endast ett fåtal trodde att de berodde på digitalisering. 

Den största förändringen som har skett inom revision är att kraven på dokumentation har blivit 

hårdare. Revisionen har blivit mer omfattande då det ställs högre krav från revisorsnämnden 

och nya regelverk och lagar trätt i kraft. Revisionen har förändrats på grund av stora skandaler 

exempelvis Enron och vissa skandaler i Sverige. Däremot har dokumentationen skett på ett 

liknande sätt genom åren för att göra det möjligt för en oberoende att följa och komma fram till 

samma resultat. Merparten av revisorerna känner av konkurrensen och tycker att det är viktigt 

att följa med i utvecklingen ”Det är ett crazy race” (Revisor 2, 4 maj 2017), som också är 

väldigt kostsamt. Dock är många revisorer omedvetna om hur långt deras främsta konkurrenter 

tagit sig i denna utveckling. 

 

4.2 Revisorsrollen i takt med digitalisering 
En revisors arbetsdag beskrivs på liknande sätt och samtliga revisorer berättade att deras 

arbetsdag varierar och kräver ett flexibelt arbetssätt. I yrket som revisor är det viktigt att ha en 

prioriteringsplan men i slutändan följs den inte då akuta ärenden prioriteras. Alla revisorerna 

arbetar i team vid uppdrag och anser att det ger ett bättre resultat. Revisorer med auktorisation 

har en mindre roll vid granskningen då assistenter sköter den delen och deras roll blir mer 

betydande i slutskedet, vid påskrivande av revisionen. 

 

”Mycket lagarbete och lite jagarbete, trots att man ska skriva under med sin 

auktorisation så arbetar vi i team och de tycker jag är den stora tjusningen för att 

man alltid har bollplank att resonera med och glädjas ihop och misslyckas ihop, 

det är en styrka” (Revisor 6, 3 maj 2017). 

 

Många av det auktoriserade nämner att förutom revision krävs det också att de ska ge råd och 

tips till kunderna. Revisorerna upplever att det arbetar mellan 30–50 procent med rådgivning. 

”På en arbetsdag är det säkert hälften revision och häften rådgivning. om inte mer rådgivning 

än revision” (Revisor 1, 4 maj 2017). För att kontakta kunderna används en kombination av 

personlig kontakt, mail och telefon men några nämner faran med digitalisering som gjort att de 

tappar den personliga kontakten. Andra revisorer berättar att de vill skilja sig från mängden och 

att det ger kunden ett mervärde med personliga möten. 
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Den klassiska bilden av en revisor beskrivs under intervjuerna på liknande sätt ”Att de sitter 

ensam i ett mörkt rum och bläddrar i papper” (Revisor 4, 3 maj 2017). Många vet inte vad en 

revisor gör och vet inte skillnaden mellan redovisare och revisor. Revisorerna som intervjuades 

är överlag överens om vad samhället förväntar sig av revisorns roll idag med tanke på 

digitalisering. De förväntar sig att revisorer ska vara mer effektiv, kunna göra jobbet snabbare, 

ge affärsrådgivning, vara tillgänglig exempelvis att svara i telefon och på mail dygnet runt. 

Samhället vill även att det ska finnas specifika lösningar för varje kund och att det ska bli 

mycket billigare då allt blir mer effektiviserat. Det finns skillnader i vad samhället förväntar sig 

av revisorer och vad de egentligen gör. 

 

”Kanske på många sätt är det roligare nu, det är mycket snävare också. Antingen 

är man revisor eller så är man konsult. De är svårt att vara både och samtidigt men 

till viss grad går det” (Revisor 9, 5 maj 2017). 

 

De intervjuade revisorerna menar på att kunder som har varit med länge förstår vart gränserna 

går gällande rådgivning, medan andra kan ha högre förväntningar. En revisor får aldrig fatta 

beslut för ett bolag utan kan endast upplysa utifrån vad som upptäckts under granskningen. 

Under intervjun beskriver en revisor den granskande rollen ”Boring, boring, boring” (Revisor 

2, 4 maj 2017), att en granskare är insnöad på siffror, styrs av lagar och regler, att de ska ge en 

rättvisande bild och att de kan kännas lite negativt. De andra revisorerna har en liknande 

beskrivning av granskarrollen, de ska granska material som någon annan har gjort för att ge en 

rättvis bild. Därefter beskriver revisorerna konsultrollen som en person som har mer att göra 

och ska anamma komplexa frågeställningar och därigenom lösa kundernas problem. Några 

framträdande beskrivningar lyfts fram från intervjuerna nedan. 

  

”Konsult är väl en som tar till sig och lyssnar på vad problemet är och försöker 

hitta lösningen och som konsult kanske du inte kan lösa det men du ska hitta den 

som kan det. Så får du koppla in någon annan. De är mycket så vi jobbar som 

konsult. Det här är inte mitt bord så vi har ju ett nätverk inom firman. Ger dom det 

dom vill ha och inte sälja det dom inte vill ha, de är min policy” (Revisor 9, 5 maj 

2017). 

  

”Jag är ingen klassisk bild av en granskare... Granskare är att man ska granska 

och vara oberoende men missförstå mig rätt att om man känner kunden så sitter 

man på samma lag. Man kan prata med varann på ett förståeligt sätt. Man kan inte 

se allt i pappren och det är bra att träffa människan” (Revisor 7, 5 maj 2017). 

  

”Som granskare försöker vi i allt väsentligt säkerställa att årsredovisning ger en 

rättvisande bild men de betyder inte att allt är rätt för det är inte de vi säger. I allt 

väsentligt så ger de tillsammans en rättvis bild. Revisionsberättelsen är deras bevis. 

Konsult ska göra så mycket som möjligt. Då är de mer rådgivning och komplicerade 

skattefrågor” (Revisor 2, 4 maj 2017). 

 

”Revision, då granskas siffror som är historiska och kollar vart man varit och vart 

man är på väg. Men med rådgivning kollar man mer framåt vart ska du och vart är 

du på väg? Det är större och utmanande frågor och för att kunna bidra med vettiga 

svar måste de analyseras lite mer” (Revisor 3, 4 maj 2017). 
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Revisorns roll gentemot kunden är en viktig del och de intervjuade ansåg att kunden värdesätter 

mest den rådgivande rollen som kan ge feedback och förbättringsåtgärder till dem. De menar 

också att en stor del av deras rådgivning baseras på kunskap om kundens verksamhet och 

bransch. Den delen som kunden minst uppmärksammat enligt revisorerna är granskning av 

siffror. En annan egenskap som värdesätts är att vara proaktiv för att kunden inte ska göra 

misstag därmed kan revisorerna förhindra detta innan det sker. Några andra egenskaper som 

värdesätts är noggrannhet, effektivitet och bra kommunikation. Revisorerna som intervjuades 

menar att kompetensen underhålls genom internutbildning eller centralt på huvudkontoret. Idag 

har det börjat använda sig av digitala utbildningsprogram så kallad e-Learnings vilket gör att 

revisorerna genomför utbildningen på kontoret. Dock kom det fram under intervjun att det 

behövs förbättringar kring utbildningarna. De är mer i en utvecklingsfas än i en utbildningsfas 

och revisorerna försöker istället fråga och hjälpa varandra med de digitala verktygen. 

 

4.3 Sammanställning av egenskaper 
Under intervjuerna fångades egenskaper upp genom deras berättelser och deras nämnda 

karaktäristiska egenskaper som sedan tolkades och sammanställdes i Figur 3 nedan.  

 

 
 

Figur 3: Revisorernas egenskaper. 

 

Under intervjuerna har revisorerna fått beskriva deras egenskaper och dessa har även 

kompletterats med egenskaper som vi har tolkat av revisorernas intervjusvar. Exempelvis 

beskrev en revisor att denne arbetar ”mycket i lagarbete och lite jagarbete” (Revisor 6, 3 maj 

2017) vilket tolkades som att Revisor 6 är en teamplayer.  
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5. ANALYS OCH TOLKNING 
Kapitel fem kopplar samman empiri med den teoretiska referensramen för att jämföra och tolka 

hur digitalisering påverkat revisorns roll och skapa förståelse hur revisorn upplever denna 

utveckling. Det institutionella perspektivet hjälper oss att ge en förklaring till varför 

digitalisering påverkat revisorns roll. 

 

 

5.1 Analys av digitalisering inom revisionsbranschen  
Enligt intervjuerna tolkades det som att digitalisering inom revision har haft skarpt läge de 

senaste två åren då revisionen blev helt papperslöst men det är fortfarande i uppstartningsfasen. 

Macaulay (2016) studie styrker det genom att utvecklingen inom revision inte har genomgått 

allt än och att detta kommer att fortsätta utvecklas närmaste åren. Tolkningen av Macaulays 

studie är att digitaliseringens utveckling accelererar fort i samhället och revisionsbranschen är 

inget undantag. För att överleva i revisionsbranschen bör organisationerna anpassa sig här och 

nu, om de inte rättar sig efter den digitala utvecklingen kan det vara svårt att återhämta sig. Det 

framkom av intervjusvaren att samhällets anpassningsförmåga är av stor variation vilket kan 

ses som en generationsfråga. Bierstaker et al. (2001) menar att de krävs acceptans för att kunna 

förändras. Lombardi et al. (2015) syftar också till att revisionsbranschen ska följa denna 

utveckling. En förklarande orsak kan vara att de yngre kunderna har kommit längre fram i 

digitalisering och har en större anpassningsförmåga.  

  

I empirikapitlet sammanställdes hur digitaliseringen påverkar revisorsyrket i Tabell 2 som 

visade att fördelen tillgänglighet nämndes upprepade gånger. Det tolkas att revisorerna 

värdesätter mestadels möjligheten att kunna arbeta var som helst när som helst. Även att 

kommunikation har blivit mycket enklare och framför allt mer tillgänglig. Bierstaker et al. 

(2001) förespråkar att tillgängligheten som digitalisering för med sig kommer underlätta för 

revisorerna. Studien baseras på stora internationella revisionsbyråer som undersöker 

revisionsprocessen och dess framtida konsekvenser, en rimlig tolkning av detta är att 

revisionsprocessen är en stor del av revisorns roll som i sin tur påverkar varandra. Dock har 

digitalisering inte bara varit positiv, en sak som merparten nämner är att de tappat den 

personliga kontakten med sina kunder. Quattrone (2016) studie styrker detta när han förespråkat 

att revisorerna kan komma att förlora gentemot informationsteknologi. Den förlorade kontakten 

kan förklaras av att de digitala verktygen gjort att revisorn inte behöver träffa sina kunder fysiskt 

för att samla in material. 

 

Tidssparande är en annan fördel som uppkom och det tolkades att revisorer kan med hjälp av 

bättre digitala verktyg göra en rättvisare granskning på kortare tid. Ghasemi et al. (2011) syftar 

till att ledtiden kortas ner på grund av att mer sker per automatik. Vilket också bekräftades 

under intervjuerna då några berättade om att automatisering inom revision ger dem tid för att 

koncentrera sig på andra saker. Bierstaker et al. (2001) menar att revisorer idag kan lägga sin 

tid på nya saker. Dock upplevdes en negativ inställning till att digitalisering fört med sig ett 

överflöd av administrativa checklistor som revisorerna har krav att genomgå. Det framkom att 

revisorer hittills mest troligen inte har sparat tid, med tanke på digitala utvecklingen, men att 

fördelningen mellan revisorsassistenter och auktoriserade revisorer har gjort att de erfarna 

revisorerna kan koncentrera sig på rådgivning. Bierstaker et al. (2001) motsäger detta och 

menar att på grund av att ledtiden kortas ner kan revisorerna lägga tid på att förbättra kunskap 

och se till risker, vilket inte framkom under intervjuerna. Det tolkades genom intervjuerna att 

rådgivning baseras på trender och ger revisorn möjlighet att ge upplysningar för framtiden men 

det är fortfarande osäkert om det beror på digitalisering. Detta går emot Bierstaker et al. (2001) 

som anser att rådgivning är i fokus och digitalisering är en rimlig förklaring till detta. Förklaring 
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till varför det inte överensstämmer kan vara att studien är publicerad för 16 år sen i USA och 

att Sveriges revision har förändrats sen dess. Det framkom under intervjuerna att de inte visste 

om effektiviteten som anses spara tid berodde på revisionsmetodik eller digitalisering detta kan 

bero på att stora förändringar har skett de senaste åren med revisionsmetodiken. Det går emot 

Bierstaker et al. (2001) som hävdar att revisionen skulle få enorma effektivitetsvinster. En 

bidragande förklaring till att revisionen förändrats kan vara de skandaler som uppstod efter 

Bierstaker et al. (2001) publicering. Ghasemi et al. (2011) bekräftar att effektivitet leder till 

specifika fokuseringar som genererar trovärdighet från revisorn. Revisorer ska på ett effektivt 

sätt granska rätt saker och är styrda av normer enligt Lombardi et al. (2015), då obefogade 

poster inte ska kontrolleras. En rimlig tolkning är att den önskvärda effektiviteten som 

digitalisering skulle föra med sig inte riktigt har nått fram till revisorn och det råder fortfarande 

frågetecken vad det beror på.  

  

Det tolkas av intervjuerna att den största förändringen inom revision inte är digitalisering, 

däremot har de stora skandalerna påverkat revisionsbranschen och gjort att nya regelverk och 

lagar har ändrats. Digitalisering har inte förändrat deras sätt att arbeta med regelverk och lagar 

däremot har tillgängligheten förbättrats. Johansson et al. (2005) menar att revisionsbranschen 

är ett yrke som är strikt styrt av regler och normer. En förklaring kan vara att revisorerna inte 

riktigt släppt lagböckerna än och fortsätter arbeta manuellt för det ger revisorerna trygghet dock 

kommer digitalisering så småningom kräva anpassning till de webbaserade regelverken. 

 

De få revisorer som nämnde svagheter med tekniken är i allmänhet inte särskilt oroad, det är 

inte bara revisorerna utan även samhället som är beroende av att tekniken fungerar. Det som är 

mer påtagligt för revisorerna är mindre saker såsom buggar i programvaran men det finns hjälp 

att få via deras support. Revisorer som nämnde störst oro om tekniken är från KPMG och en 

rimlig tolkning är att de inte har kommit lika långt med tekniken som de övriga byråerna. Alla 

revisorer var övertygade om att i framtiden kommer de behöva utveckla andra kompetenser då 

det hela tiden sker nya förändringar inom digitalisering. Ghasemi et al. (2011) menar att man 

måste hålla sig uppdaterad hela tiden för att uppnå tillförlitlighet men det kostar både tid och 

pengar. Quattrone (2016) styrker detta genom att beskriva hur viktigt det är med att anpassa sig 

till utveckling. Detta bekräftas ytterligare av intervjuerna där det framkom att alla tycker det är 

viktigt att följa med utvecklingstrender för att inte tappa marknadsandelar men det ligger en 

osäkerhet att vara först ut på grund av omfattande kostnader. 

  

Revisorsyrket är strikt styrt av lagar och regler vilket framkom i intervjuerna då revisorerna 

berättade att kraven på dokumentation ökar successivt och revisionsmetodiken styr deras 

revision. Tillgängligheten på digital information såsom webbaserade regelverk har förändrats. 

Burns och Baldvinsdottir (2005) som gjort en fallstudie om redovisningsbranschen för att 

belysa rollförändring använde sig av den institutionella teorin som gav en lämplig lins för att 

underlätta tolkningen. Det kan på ett liknande sätt hjälpa till att ge en övergripande förklaring 

till hur digitalisering har påverkat revisorns roll. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) bör tre 

aspekter beaktas inom institutionell teori: tvingande, normativ, och efterhärmande. Den 

tvingande kraften inom institutionell teori förklaras genom att organisationer måste anpassa sig 

efter hur lagar och regler förändras. En tolkning av detta är att den tvingande aspekten kräver 

att revisorerna ska anpassa sig till de förändringar som revisionsmetodiken fört med sig och 

revisorernas anpassningsförmåga till de digitala verktygen har varit en avgörande faktor. 

  

Det framkom under intervjuerna att när de arbetar i lag vill de uppnå effektivitet genom att 

placera rätt person på rätt plats men även att uppfylla de förväntningarna som finns inom yrket, 

att utföra en noggrann och rättvisande revision. Eriksson-Zetterquist (2009) menar att den 
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normativa aspekten beskrivs som ”rätta sättet att göra rätt saker” ska uppfyllas för att leva upp 

till de normer som samhället efterfrågar. En rimlig tolkning är att andras förväntningar kan vara 

större än vad som egentligen ingår i revisorns roll men de vill leva upp till dessa för att känna 

sig tillräckliga och presentera en väl utförd revision.  

  

Revisorerna som intervjuades anser att deras byrå inte var först ut och att de har okunskap om 

hur byrån ligger till på marknaden men de anser att konkurrensen har hårdnat. Eriksson-

Zetterquist (2009) menar att det är till fördel att följa med trenderna för att få stabilitet och 

legitimitet, detta handlar till stor del om att härma andra framgångsrika verksamheter. En 

tolkning av intervjuerna är att digitalisering inom revision har gjort det oundvikligt att följa 

med trenden och de som inte följer med kommer mest troligt inte nå framgång då konkurrensen 

inom branschen har blivit allt mer kännbar. 

  

5.2 Analys av revisorsrollen i takt med digitalisering 
Det framkom under intervjuerna att det fortfarande finns en klassisk bild av en revisor, de 

beskriver den som en tråkig och tillbakadragen person som sitter ensam på ett kontor och 

bläddrar i papper och bara sysslar med siffror. Detta stämmer överens med Carringtons (2014) 

som beskriver andras syn på ett liknande sätt. En förklaring till den skeva bilden som uppstått 

kan vara, som Johansson et al. (2005) beskriver, den informationsteknologiska förändringen 

som uppkom under 90-talet då var revisorerna tvungen att rikta sitt fokus på affärsmannaskap.  

  

Det tolkas att revisorerna värderar lagkänsla högt då fördelningen på uppdragen gör att rätt 

person är på rätt plats. Vidare beskriver revisorerna att det också är viktigt med tidsplanering 

men det är sällan planeringen kan hållas och det krävs att revisorerna anpassar sig efter 

situationen. Det framkom under intervjuerna att revisorerna ser sig själv i olika roller beroende 

på om de ska utföra revisionen eller om de ska ge framtida råd för kunden. Det bekräftas av 

Quattrone (2016) som förespråkar att den komplexa informationen ska tolkas av en människa 

och att rådgivning blir mer betydande. Det styrks med Johansson et al. (2005) som menar att en 

revisor ska använda sitt sunda förnuft för att tolka information. En rimlig tolkning av 

intervjuerna är att revisorn ser sig själv i dubbla roller, som både en granskare och rådgivare då 

merparten av revisorer har upp till 50 procent rådgivning. Under intervjuerna framkom det att 

revisorer använder sig av olika kommunikationskanaler och digitala verktyg har underlättat för 

revisorer när det gäller digital kommunikation dock har den personliga kontakten frångåtts till 

viss del. Detta kommunikationsproblem kan relateras till Manson et al. (2000) som menar att 

självständigheten ökar med den digitala utvecklingen och eliminerar vissa steg, Manson et al.s 

syfte var att undersöka revisorers automatisering på två stora revisionsbyråer i Storbritannien 

vilket är ett av de ledande länderna inom digitalisering. En rimlig tolkning är att fokus ligger 

på att effektivisera då många steg utförs per automatik som gör att revisorn lätt glömmer bort 

den personliga kontakten. 

 

Digitalisering har gjort att samhällets förväntningar på revisorns roll har ökat. Det som främst 

framkom under intervjun är kundernas förväntningar på effektivitet och tillgänglighet. Här 

belyser revisorerna hur viktigt det är att enbart ge råd utifrån vad som upptäcks under 

granskningen och de har inte befogenhet att fatta beslut åt kunden på grund av att de styrs av 

regelverk och lagar. Carrington (2014) beskriver hur revisorernas roll blivit allt mer 

framträdande och att förväntningarna kan ha uppkommit på grund av att man inte varit 

tillräckligt tydlig om vad som ingår i en revisors roll enligt lagar och revisionsstandarder. I 

intervjuerna framkom det att många av revisorernas kunder förväntar sig svar och lösningar till 

allt och att rådgivning är en stor del av förväntningarna. Carrington (2014) styrker dessa 

förväntningar om att revisorn förväntas ha alla svar men en annan förklaring kan vara att 
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revisionsbranschen inte har anpassat sig i samma takt till digitalisering som samhället har. En 

rimlig tolkning är att förväntningarna baseras på okunskap av samhället då de egentligen inte 

vet vad som ingår i revisorns roll.  

  

Det framkom att rådgivning är det kunden värdesätter mest hos revisorn. Macaulay (2016) anser 

att de djupare analyserna är betydande för kunden och Manson et al. (2000) bekräftar att kunden 

värdesätter sådan service. Dock tolkades det att revisorn behöver omfattande kunskap för att 

kunna utföra denna tjänst och ska vara insatt i kundens verksamhet för att kunna ge väsentliga 

råd. Bierstaker et al. (2001) anser att mer tid kan läggas på detta då revisorer sparar tid på andra 

saker. En tolkning av Bierstaker et al (2001) studie är att digitaliseringen har kortat ner ledtiden 

för revisionsprocessen så att revisorer kan använda sina erfarenheter och sunda förnuft för att 

ge djupare och specifika råd. Detta styrks med Quattrone (2016) som anser att det är bara en 

människa som kan utföra en proaktiv rådgivning baserat på komplex analys. Det tolkas att 

revisorerna behövs för att förhindra fel innan det har hänt och därmed uppskattas proaktivitet. 

Vidare tolkas det att revisorns roll går mot affärsmannaskap och det blir allt viktigare att leva 

upp till förväntningar som finns hos andra och därmed har konsultrollen blivit alltmer 

betydande. 

  

Digitalisering har gjort att utbildningar bytts ut till webbaserade e-Learnings och det tolkas att 

de äldre revisorerna inte får den utbildningen som de behöver för att använda de digitala 

verktygen rätt. Lombardi et al. (2015) menar att den äldre generationen inte har växt upp under 

digitala eran och det krävs mest troligt mer utbildning för dem. Lombardi et al. (2015) gjorde 

en interaktiv studie om hur revisionsyrket ska utvecklas där slutsatsen visade att det finns en 

fördröjning mellan yrket och utbildning. En rimlig tolkning av intervjuerna är att den äldre 

generationen haft det besvärligare och de kan ha svårt att känna sig tillräcklig vid dessa 

okontrollerbara situationer.  

 

5.2.1 Granskare och konsult 
Intervjupersonernas beskrivning av rollen som granskare var snarlik. Det framkom att de är 

plikttrogna och rutinorienterade som utgår från historiska siffror och granskar oberoende. 

Johansson et al. (2005) och Carrington (2014) bekräftar detta, författarna menar att en granskare 

förlitar sig mer på historik och jobbar lugnt, metodiskt och självständigt med att samla in den 

information som behövs för att göra underlagen till granskningen. Under intervjuerna framkom 

det att konsultrollen är ett bollplank som agerar problemlösare till kunden. De fokuserar mer på 

framtiden och är beroende av sin erfarenhet för att kunna göra djupare analyser. Johansson et 

al. (2005) styrker denna tolkning då en konsult kontinuerligt behöver föra en dialog med sina 

kunder och med sin breda kunskap hjälpa dem att se möjligheter. I metodkapitlet utformades 

en analysmodell, Figur 2, där revisorns roll delades upp i granskare och konsult. De egenskaper 

som revisorerna beskrev om sig själva har sammanställts i empirikapitlet för att sedan kunna 

tolkas in i analysmodellen, Figur 4 som visas nedan. De intervjuade revisorerna tilldelades 

nummer för att göra det lättare att kategorisera in dem efter nämnda egenskaper. 
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Figur 4: Sammanställning av revisorernas egenskaper. 

 

I sammanställningen är strikt styrd och beroende de mest frekventa egenskaperna som 

revisorerna har. Andra vanliga egenskaper är att de värdesätter lagarbete och har förväntningar 

om branschen. Det minst frekventa egenskaperna ligger övervägande på granskarrollen: 

oberoende av kundfokus och inga förväntningar om kunskap för branschen. Ett område som 

blev nästintill jämt fördelat är informationsfokus då de utgår från historik eller är 

framåtblickande. 

 

Av det totalt nio intervjuade revisorerna kategoriseras, enligt Figur 4, en revisor som granskare, 

fem som konsulter och tre revisorer fördelades ganska jämnt mellan granskare och konsult. 

Dessa tre revisorer har tre egenskaper av granskare och två egenskaper av konsult. Den revisorn 

som klassificerades som granskare förknippade sig med att samla information från historiskt 

material som bearbetas metodiskt genom att följa lagar och regelverk noggrant. Fem revisorer 

associerade sig främst som bollplank, teamplayer och förväntas ha kunskap om branschen som 

de ska förmedla vilket identifierades med rollen konsult. Det är fler revisorer som kategoriseras 

som konsulter, detta kan förklaras med Quattrone (2016) som menar att rollen inom revision 

kommer att förändras och övergå till rådgivare. En rimlig tolkning av detta är att revisorerna 

arbetar i lag som omfattar både revisorassistenter, seniorer och auktoriserade revisorer. Det 

försöker effektivisera varje uppdrag genom att placera rätt person på rätt plats vilket kan ses 

som hierarki, då assistenterna sköter granskningen och mindre komplexa frågor. Den 

påskrivande revisorn, auktoriserad revisor, deltar mestadels i slutskedet vilket frigör tid för 

rådgivarrollen där de kan nyttja sin omfattande erfarenhet. Macaulay (2016) menar att resan 

med digitalisering inom revision precis påbörjats. En förklaring till att tre revisorer har 

egenskaper som kopplas både till granskare och konsult kan vara att revisorns roll är i en 

övergångsfas på grund av digitalisering. 
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
Studiens sista kapitel avhandlar våra viktigaste slutsatser utifrån analysen och besvarar 

forskningsfrågan. Det redogörs hur denna studie kan ge ett teoretiskt och praktiskt bidrag och 

hur en fortsatt studie kan utvecklas i framtiden. 

 

  

6.1 Slutsatser 
Syftet med studien är att beskriva, jämföra och tolka hur digitalisering påverkat revisorns roll 

och genom detta öka förståelsen för hur revisorn upplever denna utveckling. En slutsats av 

studien är att revisorns roll har påverkats då digitalisering har gjort det möjligt att revisorn kan 

utföra djupare analyser men det behövs fortfarande någon som kan tolka och presentera 

underlaget för kunden. Revisorn har förväntningar att följa formaliteter och digitala verktyg har 

underlättat användningen av regelverk och lagar då digitalisering har gjort att informationen 

finns tillgänglig för alla parter samtidigt vilket gör det möjligt att dela upp revisorns roll. Den 

ökande digitaliseringen gör att andra förväntar sig att revisorn ska vara tillgänglig dygnet runt 

och att denne ska vara effektivare. En annan viktig slutsats är att den konsulterande rollen verkar 

ha blivit allt mer framträdande för revisorer och rollen förknippas alltmer med egenskaper 

såsom framåtblickande, problemlösare och förväntningar om kundens bransch. Då det medfört 

ökade förväntningar av andra har också revisorns egna förväntningar förändrats. 

Digitaliseringen har ändrat revisorns förutsättningar och skapat en press för revisorerna att leva 

till de förväntningarna som har skapats. 

 

6.2 Avslutande diskussion och reflektion 
Studien tyder på att momenten görs per automatik och att revisorer inte lägger ner samma tid 

på rutinmässiga delar då digitala verktyg kan ha bidragit till kortare ledtid. Trots detta har deras 

tid lagts på administrativa uppgifter som tillkommit de senaste åren och kan ha gjort 

tidssparandet meningslöst. Tekniken inom revision har gjort stora framsteg då det har utvecklats 

digitala verktyg som skapat möjligheter att arbeta samtidigt i samma akt vilket oftast sker i lag. 

Enligt vår studie kan lagarbetet effektiviseras genom att dela upp arbetet beroende på deras 

kompetens. Erfarna revisorer får en mer rådgivande roll då de komplexa frågeställningarna 

värdesätts högt av kunden och det krävs lång erfarenhet för att kunna anamma dessa. Revisorn 

verkar gå mot en rådgivanderoll för att kunna leva upp till de förväntningar som finns. Studien 

pekar på att kunderna förväntar sig effektivitet och tillgänglighet mer än förut och revisorerna 

kan uppfylla detta till viss del men inte fullt ut vilket beror på de ökade kraven på 

dokumentation. Alla har lika många utbildningstimmar angående digitala verktyg. Dock tyder 

vår studie på att den äldre generationen kan behöva mer utbildning på grund av att de inte är 

lika mottagliga som den yngre generationen för ny teknik. Utifrån studiens resultat fördelades 

de flesta revisorerna in i rollen konsult. Det kan bero på att merparten av de intervjuade 

revisorerna är auktoriserade och har skapat sig bred kunskap och kontaktnät. Endast ett fåtal är 

icke auktoriserade revisorer och som fortfarande arbetar som assistenter. Att några revisorer 

hamnat mittemellan granskare och konsult kan bero på att revisorns roll kommer få en ny 

betydelse. Studien tyder på att revisionsbranschen är i uppstartningsfasen med digitalisering 

och för cirka två år sen blev det skarpt läge att all dokumentation skulle ske digitalt. Därmed är 

de fortfarande i en utvecklingsfas och de största förändringarna är på intåg. Enligt vår studie 

har digitalisering har bidragit med många fördelar och ett fåtal nackdelar. Ökad tillgänglighet 

inom revision är den största fördelen, att arbeta vart som helst när som helst och att lättare 

kommunicera med kunderna. En nackdel med den ökade tillgängligheten på kommunikation är 

att revisorer tappar den personliga kontakten med sina kunder. 
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Denna studie ger ett praktiskt bidrag till revisorer eftersom den breda kunskapen och analytiska 

förmågan, som rådgivarrollen kräver, kommer behöva anskaffas på annat sätt då revisorn tappar 

den personliga kontakten gradvis och rutinmässiga delar automatiseras. Revisorn bör vara 

uppmärksamma på att digitalisering kommer fortskrida och det är av intresse att den personliga 

kontakten underhålls på annat sätt exempelvis bör fysiska möten prioriteras högt. Studien pekar 

på att vissa i den äldre generationen kan ha svårigheter att anpassa sig och kan ha större behov 

av kunskap om tekniken för att kunna nyttja sin erfarenhet till fullo. För att skapa enhetliga 

roller och trygghet inom revision bör samtliga revisorer anpassa sig till digitala verktyg bättre 

eftersom de inte har något val då digitaliseringen går framåt. 

  

Denna studie ger ett teoretiskt bidrag då en typologi har utvecklats baserad på revisorns dubbla 

roller. Denna teoretiska modell har sedan prövats för att se hur digitalisering påverkat revisorns 

roll. Studien kan bidra med ökad förståelse eftersom digitaliseringstrenden kommer fortsätta 

utvecklas och revisorns dubbla roller kommer att fortsätta gå från granskarroll till konsultroll 

därmed kan denna modell användas i framtida studier. 

  

Förslag till fortsatta studier inom ämnet kan vara att undersöka hur revisorers arbetsprocess ser 

ut och vad de lägger sin tid på vilket kan skapa en ännu tydligare bild på hur digitalisering har 

påverkat revisorrollen. Med tanke på att revisionsbranschen fortfarande är i uppstartningsfasen 

hade det varit intressant att göra om denna studie efter några år för att se om revisorrollen 

uppfattas på ett annat sätt. 
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BILAGOR 
BILAGA 1: Intervjuguide   

 

1. Hur många års erfarenhet har ni som revisor/auktoriserad revisor?  

 

2. Berätta hur ni arbetar här, hur ser en arbetsdag ut för dig?  

• Hur prioriterar du när du lägger upp din arbetsdag? 

• Hur är er relation gentemot kunderna, personlig kontakt eller digital? 

 

3. Vad betyder digitalisering för dig? 

• När började ni gå över till digital verksamhet? 

• Hur länge har ni jobbat med digitalisering? 

• Hur uppfattade du övergången till digitaliseringen, var det svårt eller lätt? kan du ge 

något konkret exempel? 

• Hur tycker du att era kunder har anpassat sig till digitalisering, har de tagit över delar 

själv? 

 

4. Digitalisering är bland det hetaste ämnet inom revision idag och hur ser ni på detta, 

kan du nämna några för- och nackdelar? 

• Kan du ge exempel på hur man arbetade innan?  Hur man arbetar idag?  

• Jämfört med hur man arbetade innan och hur man arbetar idag, finns de några 

utvecklingsmöjligheter för revisionstjänster? 

• Har det påverkat ert sätt att arbeta med regelverk och lagar? 

• Anser du att tidfördelningen på uppdragen förändrats, exempelvis från 

materialhantering till djupare analyser med hjälp av digitala verktyg? 

• Anser du att konkurrensen har förändrats med detta? Kan du ge ett exempel? 

 

5. Vilka är de största förändringar som skett under din tid som revisor med tanke på 

digitaliseringens påverkan? 

• Krävs de mer av revisorer idag eller gör ni samma sak då som nu? 

• Har kraven på dokumentation blivit mer omfattande på grund av digitala verktyg?  

 

6. Kan du beskriva dina egenskaper som revisor med minst fyra ord?  

 

7. Med tanke på digitaliseringens framfart, vilka förväntningar tror du 

samhället/omgivning/kunder har på revisorns roll idag? 

• Hur har förväntningarna förändrats under din tid som revisor? 

• Tycker du att det är skillnad på vad en kund förväntar sig och vad som egentligen ingår 

i er roll som revisor? 

• Kan du beskriva en granskare respektive konsult? 

 

8. Hur underhåller ni kompetensen inom företaget, för att hålla er uppdaterad med den 

digitala utvecklingen?  

• Vad tror du kunden värdesätter för kompetens hos dig som revisor? 


