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Sammanfattning  
Dagens studier visar på att revisionsbranschen förändras i takt med digitaliseringens framfart, vilket gör 
det därför omöjligt för revisionsbyråer att välja bort digitaliseringen. Tidigare forskning påvisar att 

revisionsbranschen är en av de branscher som blivit mest påverkad av digitaliseringens framfart, eftersom 

flera arbetsuppgifter har ersatts av den nya tekniken.   

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur revisionsprocessen samt revisorsrollen har påverkats av 

den allt mer digitaliserade arbetsmiljön. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts där 

fem medarbetare på PwC har intervjuats. Empirin analyseras sedan med hjälp av studiens insamlade 

teori i syfte att besvara studiens två frågeställningar. Därefter har en innehållsanalys utförts där funna 
samband ur den insamlade empirin ställts mot studiens teori. Studiens resultat påvisar att digitaliseringen 

redan har bidragit till förändringar i revisionsprocessens olika faser. Vidare har digitaliseringen påverkat 

revisorsrollen där revisorn har fått en mer betydande roll för revisionen. Fortsättningsvis påvisar den 

insamlade empirin att digitaliseringen har resulterat i ett effektivare arbetssätt samt att trovärdigheten på 

revisionen har ökat.  

 

Avslutningsvis förutspår digitaliseringens utveckling att fortsätta och dessutom påverka värdeskapandet i 
revisionsbranschen. Vidare tyder teorin och empirin på att det kommer skapas mervärde genom att 

revisorerna således kommer fokusera på att skapa värde för kunden. Slutligen förväntas digitaliseringen 

påverka efterfrågan på revisionen och vilka egenskaper som behövs hos en revisor, vilket är sociala och 

tekniska egenskaper samt bedömningsförmågan. 
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Abstract  
There are studies that indicate big changes concerning audit industries as the digitalization continues to 

develop. It is known that the audit offices can no longer ignore the fact that digitalization has taken an 
important role in our society. Previous research shows that the audit industry is one of the many industries 

that has been affected by digitalization, this because many of the tasks have been replaced by new 

technology.  

 

The purpose of this study has been to investigate how digitalization has affected the audit industry. In this 

report, a qualitative method has been used where five employees by PwC have been interviewed. The 

empiricism that was collected during the interviews was analyzed through the use of the theories 

presented with the aim of answering the study’s two main questions. Subsequently, an analysis of the 
content was performed where correlations found by the collected empiricism were compared to the 

theories of the study. The result of the study was that the digitalization has already contributed to changes 

in the phases of the audit process and the auditor role. Furthermore, the digitalization has resulted in a 

more efficient way and increased the credibility of the audit. 

 

The development of digitalization has been predicted to continue and also affect value creation in the 

audit industry. The collected theory and empiricism show that the auditors focusing more on creating 

value for the customers. Finally, digitalization is expected to have an impact on the demand for the audit 
and its qualities.   
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Förord  

 
Att skriva en uppsats är en process som får en att uppleva ett brett spektrum av känslor, från 

processens början till slut. Engagemang och motivation har funnits under hela arbetsprocessen, 

periodvis har även tvivel och frustation varit känslor som uppkommit. I slutändan är känslorna 

av tillfredsställelse, stolthet samt tacksamhet några som vi starkt vill lyfta fram. Tacksamhet är 

den känsla som vi främst vill betona med hjälp av detta förord.  
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1. Inledning  
I det inledande avsnittet ges en bakgrund till varför digitalisering är ett aktuellt 

ämne i dagens samhälle, i synnerhet inom revisionsyrket. Vidare kommer en 

övergripande diskussion föras i syfte att förstå relevansen att studera 

digitalisering och revision. Därefter följer en presentation av revisionsbyrån PwC 

som satsar stort på den tekniska utvecklingen i revisionsbranschen. Sedan 

presenteras studiens syfte och frågeställning. Avslutningsvis introduceras 

uppsatsens avgränsningar och disposition.  

 

1.1  Bakgrund  
Idag påverkar den pågående digitaliseringen samhället i stort och är ett omtalat ämne 

inom revisionsbranschen. Ur ett revisionsperspektiv har digitalisering som syfte att 

med hjälp av digital teknik förbättra samt effektivisera revisionsverksamheten. 

Vidare handlar digitalisering om övergången från analoga, manuella system till 

digitala lösningar. Övergången till digitala lösningar är nödvändig för att 

revisionsbyråerna ska kunna förenkla samt förbättra sina arbetsprocesser 

(Nationalencyklopedin, 2020). Fortsättningsvis sker digitaliseringen i en snabbt 

accelererande takt, vilket skapar nya förväntningar och utvecklar befintliga 

kompetenskrav hos revisorn. Revisorns roll har länge inneburit granskning av 

redovisning samt hur styrelsen förvaltar olika organisationer som de företräder 

(FAR, 2017). Social och analytisk förmåga är egenskaper som har ökat och kommer 

fortsätta öka väsentligt framöver till följd av digitalisering. Revisorer kommer att 

behöva utveckla sina IT-kunskaper i takt med de nya och utvecklade systemen, 

vilket resulterar i att det kommer finnas färre tjänster med enkla arbetsuppgifter. 

Digitaliseringen leder till att kraven på revisorns kompetens blir högre, vilket 

medför att människan får en mer betydande roll inom revisionsyrket (Wiklund, 

2018). Kairos Future (2016) skriver om framtidens förändringskraft och anser att 

digitaliseringen troligtvis är en starkt bidragande faktor till de ovanstående 

antagandena.  

 

Digitalisering är ett viktigt ämne i revisionsbranschen, vilket är forskningsfältet i 

denna studie. Inom revisionsyrket har digitalisering synliggjort tydliga förändringar 

i revisorernas arbetsuppgifter (Wiklund, 2018; Kairos Future, 2016). Vidare skriver 
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Kairos Future (2016) att revisorsbyråerna i framtiden kommer möta konkurrens från 

de revisionsbyråer som kan bemästra digitaliseringens snabba utveckling. Datorer 

och avancerade programvaror är de grundläggande delar som har utvecklats för att 

effektivisera revisionsyrket. Resultatet av digitaliseringens utveckling har bidragit 

till att revisorer kan ta emot större mängd information och därmed göra en mer 

noggrann analys samt granskning av revisionen. Vidare resulterar digitalisering i 

mindre manuell hantering, vilket bidrar till en automatisering av enkla 

arbetsuppgifter. Digitaliseringen har utvecklat nya tekniker som möjliggjort att de 

monotona arbetsuppgifterna delvis har försvunnit, men är fortfarande under 

pågående utveckling. Till följd av den nya arbetsfördelningen kan revisorerna 

fokusera mer på områden där digitalisering inte har en positiv påverkan 

på revisionsarbetet (Wiklund, 2018).  

 

Big Four är ett samlingsbegrepp för de fyra största revisionsbyråerna i världen vilka 

är PwC, Delottie, KPMG och Ernst and Young (EY) (Carrington, 2014). Enligt 

respektive byrås årsredovisningar arbetar de ständigt för att utveckla och vara med 

på digitaliseringens framfart (Deloitte AB, 2019; EY, 2019; KPMG AB, 2019; PwC 

AB, 2019). Enligt KPMG:s årsredovisning har företaget investerat i digitala verktyg 

i syfte att kunna vara konkurrenskraftiga, detta för att ha möjligheten att erbjuda 

kunderna modern revision av hög kvalitet. I sin årsredovisning skriver KPMG att 

digitaliseringen av KPMG:s tjänster inom revision har varit en framgångsfaktor 

(KPMG AB, 2019). En gemensam faktor för all fyra byråer är antagandet om att 

digitaliseringens utveckling har skapat nya tjänsteområden och uppdrag (Deloitte 

AB, 2019; EY, 2019; KPMG AB, 2019; PwC AB, 2019).  Deloitte, KPMG och PwC 

betonar i sina årsredovisningar att digitaliseringen har förutom att skapa nya 

uppdrag och tjänsteområden, även skapat en del utmaningar och risker (Deloitte AB, 

2019; KPMG AB, 2019; PwC AB, 2019). Revisionsbyråer strävar efter att uppfylla 

kundernas behov vilket innebär att revisionsbyråerna måste följa med kundernas 

verksamhet och deras digitala utveckling. Välutvecklade verktyg bidrar med att det 

snabbt går att konvertera stora datamängder till relevanta underlag för beslut 

(Deloitte AB, 2019).  

 

Revisionsbyrån PwC skriver i sin Års- och hållbarhetsredovisning (2019) om dess 

satsning på digitalisering. Deras fokus ligger på att hjälpa sina kunder samt 

effektivisera revisionsarbetet. Med sin branschinsikt och kunskap inom revision 
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försöker PwC skapa värde genom att tillföra nya perspektiv samt erbjuda värdefulla 

råd till alla diverse verksamheter (PwC AB, 2019). Enligt PwCs Års-och 

hållbarhetsredovisning är PwC den revisionsbyrå som ligger i framkant inom den 

digitala utvecklingen i branschen. Den digitala transformationen påverkar PwCs 

verksamhet och möjliggör en omvandling från en traditionell revisionsbyrå till en 

mer modern byrå. Resultatet av PwC framgång inom digitalisering väcker stort 

intresse för forskningsfältet i denna studie (PwC AB, 2019).  

 

Fastän att digitalisering skapar stora möjligheter för PwCs affärer finns det även 

svårigheter med ett mer digitaliserat arbetssätt. Till följd av digitalisering uppstår ett 

beroende av IT-system samt högre krav på både flexibilitet och tillgänglighet hos 

revisorer. Den bristande balansen mellan snabb förändring och stabilitet i IT-miljöer 

kan leda till en försämrad leveransförmåga samt skada revisorernas förtroende. För 

att PwC ska hantera de nya och utvecklade verktyg och system, krävs bättre insyn i 

hur digitaliseringen påverkar revisionsbranschen (PwC AB, 2019).  

 

1.2  Problemdiskussion   
I takt med digitaliseringen har revisorns arbete gått från att undersöka samt granska 

fysiska dokument till en mer personlig kontakt med kunder och noggrannare 

analysgranskning (Bierstaker, Burnaby, & Thiboudeau, 2001). Digitalisering har 

bidragit till ökade förväntningar och krav gällande nyttan som ny teknik möjliggör 

(Lundberg, 2012). Revisionsbranschen, likt hela samhället, står inför stora 

förändringar där digitaliseringen är den bidragande faktorn till den framtida 

utvecklingen. Förändringar skapar osäkerhet och missuppfattningar kring revisorns 

arbetsprocess. Det finns indikationer på att digitaliseringen kommer bidra till 

ersättning av revisorns arbetsuppgifter. Vidare finns det uttalanden om att kraven 

för revisorer kommer vara högre och att revisorer istället lägger större fokus på mer 

komplexa arbetsuppgifter som har högre relevans för kunden (Wiklund, 2018).  

 

Enligt Alles och Grey (2016) blir arbetsprocessen inom revision mer digitaliserad 

vilket ses som en hotande aspekt. Detta resulterar i att revisorns roll blir betydelselös 

och leder till oro hos revisorer genom att den nya digitala lösningen som exempelvis 

analysprogram, nya verktyg och dokumentplattformar kan ersätta revisorns 

självständiga arbetssätt (Alles & Grey, 2016). Bloch, Lombardi och Vasarheli, 
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(2014) skriver att de negativa effekterna med digitaliserad revisionsprocess är en 

ekonomiskt kostsam satsning vilket kan bromsa revisionsbyråerna att ta sig an mer 

utvecklade system. Det är emellertid viktigt för revisionsbyråer att utveckla 

förståelse för digitalisering och dess innebörd på revisionen för att kunna vara 

ansvarsfulla mot sina klienter. Chou, Du och Lai, (2007) betonar att oberoendet hos 

revisorn förstärks av både digitaliseringens utveckling och förändrade 

klientrelationer då dessa blir mindre personliga. Hunton och Rose, (2010) skriver att 

förändringen som gjorts inom revisionsbranschen bara är början till utvecklingen av 

digitaliseringen, vilket gör det intressant att undersöka digitaliseringens påverkan på 

revisionsbranschen utifrån den förändrade teknologin. 

 

Tidigare kandidatuppsatser har forskat kring digitalisering och dess koppling till 

revisionsbyråernas utveckling. Uppsatsen som är skriven av Karlsson & Lehtinen 

(2018) har sitt fokus på digitaliseringens påverkan på revisionsrisken. Karlsson & 

Lehtinen (2018) påstår att revisionsrisken minskar då revisorns arbete har 

digitaliserats, vilket framgår tydligt av deras kvalitativa studie. Vidare skriver 

Karlsson & Lehtinen (2018) att arbetsmetodiken har effektiviserats som ett resultat 

av digitaliseringens framfart. Jacobs & Majoran (2019) har också utfört en kvalitativ 

studie där syftet är att undersöker hur Big Four arbetar med den alltmer 

digitaliserade arbetsmiljön. Syftet med Jacobs & Majoran (2019) kandidatuppsatsen 

är att resultatet ska spegla tidigare forskning där det framgår att digitaliseringen har 

en positiv effekt på Big Fours arbete. Jacobs & Majoran (2019) kommer fram till att 

digitaliseringen har effektiviserat samt förbättrat revisorns arbete. Vidare påstår 

Jacobs & Majoran (2019) att revisionsyrket har genomgått stora förändringar.  

 

Johansson & Weijerman (2018) har i sin kandidatuppsats utfört en fallstudie i syfte 

att undersöka hur digitaliseringen har påverkat revisionsprocessen men även hur Big 

Four hanterar det nya arbetssättet. Vidare belyser Johansson & Weijerman (2018) 

fyra olika faktorer som de anser har stor betydelse för digitaliseringens utveckling. 

Dessa fyra är; lagar och regler, den digitala miljön hos kunden, kompetens samt den 

ekonomiska kostnaden för att införa de nya digitala verktygen. Resultatet av 

Johansson & Weijerman (2018) studie påvisar att ny kompetens kommer att 

efterfrågas hos de nya revisorerna samt att revisionsbyråerna är medvetna om 

digitaliseringens negativa inverkan men de anser att revisionsbyråerna inte arbetar 

aktivt för att motverka digitaliseringens konsekvenser.   
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Tidigare forskning undersöker problemet med digitaliseringens påverkan på 

revision med huvudfokus på Big Four. Forskarna har fokuserat på att lyfta fram de 

motståndsfaktorer som existerar för att införa Big Data i de finansiella rapporterna 

som utförs av revisorer på olika revisionsbyråer (Alles & Grey, 2016). Big Data är 

den stora mängden data som översvämmar ett företag dagligen. Det är viktigt att 

varje företag hittar de data som är relevant för dess ändamål och därefter kan Big 

Data analyseras för insikter som bidrar till bättre beslut och strategiska 

affärsrörelser. Betydelsen av Big Data för revisionsbranschen är nödvändig i syfte 

att isolera dolda mönster och hitta svar utan att överarbeta data (SAS, 2020). 

 

Bloch, Lombardi och Vasarheli (2015) skriver att arbetet inom redovisning och 

revision redan sker digitalt, men syftar på att revisionsbranschen har mycket kvar 

att lära sig, eftersom branschen inte har lyckats maximera nyttan av utvecklingen. 

Vidare anser ett flertal studier att revisionsbranschen kräver en utveckling om den 

ska fortsätta vara en relevant samt betydande tjänst för investerare, kreditgivare och 

andra användare av de finansiella rapporterna (Alles & Grey, 2016; Hunton & Rose, 

2010; Bloch et al. 2015). Tidigare forskning visar att revisionen kan genomföras på 

ett mer digitaliserat och automatiserat arbetssätt, men har tagit lång tid eftersom det 

nya arbetssättet är ekonomiskt kostsamt (Bloch et al. 2015; Chou et al. 2007; 

Hunton & Rose 2010). Den digitala utvecklingen av revisionsbranschen kommer 

bidra till en förändrad organisationsstruktur. Vidare bidrar den förändrade 

organisationsstrukturen till förändrade kompetensbehov inom revisionsbranschen 

(Kairos Future, 2016). Sveriges branschorganisation för revisorer (FAR) beskriver 

den digitala påverkan som ett paradigmskifte inom revisionsbranschen (Kairos 

Future, 2016), vilket även Alles och Grey (2016) betonar i sin studie. En bransch 

som blickar mot framtiden möjliggör för sin egen del att alltid hänga med i 

utvecklingen. Det positiva med att befinna sig i en utveckling är att branschen kan 

ta tillvara på de möjligheter som ryms i kommande förändringar. Vidare är det 

viktigt att se tillbaka på revisionen för att kunna kartlägga den nya utvecklade 

arbetsprocessen (Kairos Future, 2016). Artificiell intelligens (AI) faller inom 

begreppet digitalisering eftersom den medför en förändring i arbetsprocessen för 

revisorer (Nationalencylopedin, 2020). För att kunna få en djupare förståelse kring 

revisorns arbetsprocess är AI värt att belysa. Denna studie fokuserar på att kartlägga 
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samt ge en välutvecklad förklaring till påverkan på revisionsprocessen samt 

revisorsrollen.  

 

Forskning kring digitalisering och dess koppling till revisionsbranschen är begränsat 

utifrån en nationell synvinkel. Den tidigare forskningen delar upp revision och 

digitalisering för att sedan finna ett samband mellan dessa, vilket resulterar i att 

forskningen blir bred och svårtolkad. Det är sambandet mellan digitalisering och 

revision som studeras, men ingen tydlig förståelse skapas för digitaliseringens 

påverkan på revisionsbyråerna. Därför är det intressant att studera ämnet närmre och 

synliggöra tydliga samband i relation till företaget PwC. Tidigare studier påvisar att 

digitaliseringen ständigt utvecklas och till följd av detta skapas nya effektiva verktyg 

som används i samband med revisionen (Kairos Future, 2016; FAR, 2017).  

 

Tidigare forskning om digitalisering talar för att digitaliseringen påverkar 

effektiviteten inom företag, så även inom revisionsbranschen (Aslani, Barvayeh, 

Ghasemi, & Shafeiepour, 2011). Utifrån den insamlade teorin i bakgrunden samt 

koppling till tidigare forskning anser vi att det är intressant att enbart undersöka PwC 

eftersom slutsatsen har dragits att PwC är den byrån som har kommit längst i sin 

digitala utveckling. Denna studie vill bidra med en ökad förståelse kring hur 

revisionsprocessen samt hur revisorsrollen har påverkats av det allt mer 

digitaliserade arbetssättet på PwC. Det finns brist på relevant forskning inom ämnet 

eftersom digitaliseringen sker snabbt och är under ständig utveckling. Den snabba 

utvecklingen innebär för PwC att samtidigt som många av dess revisionstjänster kan 

automatiseras ökar efterfrågan på dess rådgivningstjänster. Ett PwC för framtiden 

är strategin PwC använder sig av och därmed går igenom en omvandling från 

traditionell revisionsbyrå till ett modernt revisions- och rådgivningsföretag (PwC 

AB, 2019). Digitaliseringen i dag påverkar samhället i stort och är ett omtalat ämne 

inom revisionsyrket. Tidigare nämnd forskning har studerat digitaliseringens 

påverkan på revisionen med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Denna uppsats vill bidra till en djupare förståelse kring digitaliseringens utveckling 

och ge en tydlig kartläggning över dess påverkan på revisionsbranschen. För att 

uppnå̊ djupare förståelse i denna studie används därför kvalitativ forskning. Oss 

veterligen saknas tidigare forskning mellan specifikt PwC och digitalisering, vilket 

leder till uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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1.3  Syfte 
Uppsatsen syfte är att undersöka om revisionsprocessen samt revisorsrollen har 

påverkats av den allt mer digitaliserade arbetsmiljön eller inte.  

1.4  Forskningsfrågor  
I detta kapitlet har följande frågor formulerats för att vidare kunna besvara 

uppsatsens syfte: 

o Har digitaliseringen positiv eller negativ inverkan på revisionsprocessens olika 

faser: planering, granskning och rapportering?  

o Har revisorsrollen fått en ny betydelse med digitaliseringens framfart? 

1.5  Avgränsningar  
Utifrån studiens syfte har en avgränsning till PwC södra gjorts. Mer specifikt 

avgränsar sig studien till två kontor, Malmö och Lund, där forskarnas kontakter är 

verksamma. Eftersom nuvarande kontakter kan utnyttjas bidrar det till att uppsatsens 

arbetsprocess kan effektiviseras och istället kan tiden användas till andra väsentliga 

avsnitt i arbetet.  

1.6  Disposition  
Uppsatsens disposition ser ut enligt följande:  
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2. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången redogör för de teorier som används och bygger på vad 

tidigare forskning har kommit fram till. Kapitlet inleds med olika teoretiska 

perspektiv om revision och därefter följer en beskrivning av revisionsprocessen 

utifrån FAR. I tredje avsnittet följer en beskrivning av revisorns olika roller och 

deras betydelse för revisionsprocessen. Vidare framförs de olika delar i 

digitaliseringen som har en påverkan på revisionsprocessen som är relevanta för 

att uppnå uppsatsens syfte och frågeställningar. De olika avsnitten har som avsikt 

att uppfylla syfte och besvara frågeställningarna. Kapitlet avslutas med 

teorianvändning där studiens modell utformas.  

 

2.1  Teoretiskt perspektiv om revision 
En finansiell rapport består av olika delar och det är årsredovisningslagarna som 

anger hur delarna ska utformas samt vilka principer som måste beaktas vid 

upprättandet av en finansiell rapport (Skatteverket, 2020). De finansiella rapporterna 

upprättas till användarna och intressenterna i syfte att visa en rättvisande bild. Detta 

resulterar i att revisionen är en nyckelkomponent i att säkerställa trovärdigheten. 

Vidare belyser Hatherly, Porter och Simon (2014) att revisorns huvudsakliga uppgift 

är att granska de finansiella rapporterna i syfte att identifiera fel. Skulle fel upptäckas 

ska revisorn rapportera dessa med ett ställningsantagande som är oberoende av 

företaget.  

 

Fortsättningsvis definierar Carrington (2014) vad revision är och beskriver varför 

revisorer anlitas ur olika perspektiv, traditioner och teorier. Det går att dela in 

revisionsforskningen i två olika traditioner. De två olika traditionerna hämtar 

inspiration och antaganden från nationalekonomin och sociologin. Utifrån de två 

teorierna är den nationalekonomiska traditionen den starkaste och mest vanliga. 

Vidare utgår den nationalekonomiska traditionen av rationella modeller för hur 

aktörer agerar eller bör agera i olika situationer i syfte att utbytet dem emellan ska 

anses vara effektivt (Carrington, 2014).  

 

Den sociologiska vetenskapen handlar om människans sociala beteende där 

begreppen effektivitet och rationalitet har mindre betydelse (Carrington, 2014). 

Vidare belyser Carrington (2014) sociologisk revisionsforskning berör frågor om: 
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makt, relationer, processer, mönster och utförandet av revision i relation mellan 

revisorer, företag och samhället i stort. Det sociologiska perspektivet beskriver hur 

revisorerna och användarna blir påverkade av de finansiella rapporterna. En ren 

revisionsberättelse utan anmärkningar mot omvärlden signalerar en positiv känsla. 

Revisionsberättelsen bidrar till att användarna samt investerarna accepterar bolagets 

finansiella ställning. Däremot en oren revisionsberättelse innebär att revisorn har 

misslyckats med att skapa en komfortabel känsla för användarna, detta eftersom 

felaktigheter har påpekats i de finansiella rapporterna. Vidare går det att konstatera 

att revisorn tillför legitimitet i bolaget genom att redovisningen följer samhällets 

normer och etiska koder (Carrington, 2014).  

 

Digitalisering kan bidra till en effektivare revision och blir därmed en viktig del i 

revisionens potentiella utveckling (Alles & Grey, 2016). Vidare påverkar 

digitaliseringen revisorers arbetssätt under revisionsprocessen, vilket kräver att 

revisorer måste besitta kunskap och förståelse för den IT om används (Axelsen, 

Green, & Ridley, 2017). I avsnitt 2.2 kommer en beskrivning av revisionsprocessens 

olika faser att förtydligas i syfte att skapa en tydlig förståelse för hur processen och 

revisorers arbetssätt har påverkats av digitaliseringen. Även litteratur som behandlar 

IT-användningen kommer att lyftas fram eftersom den har betydelse för revisionen. 

Revisionsyrket har inte gjorts felfritt och under åren har revisionsskandaler 

uppmärksammats, vilket resulterat i att IT-användning anses nödvändig. Vidare 

medför IT att en kontinuerlig revision kan utföras i realtid, vilket stärker revisionens 

trovärdighet (Alles, Kogan, & Vasaehelyi, 2004). Begreppen trovärdighet och 

kompetens är väsentliga för revisionen (Hatherly et al. 2014). Ytterligare ställs krav 

för att revisorn ska kunna hantera de risker som eventuellt kan uppkomma vid 

upprättandet av revisionen (Boyle, DeZoort, & Hermansson, 2015). Revisorn ska 

dessutom reducera revisionsrisken till en acceptabel nivå̊ för att kunna dra 

trovärdiga slutsatser (Maciejewska, 2014).  

 

Det finns begränsningar som är viktiga att betona i sambandet mellan digitalisering 

och revision. Lagstiftning, traditionella arbetssätt och förändringsmotstånd är 

tydliga exempel på begräsningar som kan ha en betydande påverkan. Det är därför 

av stor vikt att regler och lagar ska moderniseras för att revisionsbranschen ska 

kunna utnyttja teknikens möjligheter (FAR, 2017). Slutligen medför digitaliseringen 

ny teknik som skapar nya effektiviseringsmöjligheter vilket bidrar till nya 
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utmaningar och förändringar gällande revisorns arbetssätt (FAR, 2017; Kairos 

Future, 2016).  

 

2.2  Revisionsprocessen 
Inledningsvis för att kunna förstå hur digitaliseringen har påverkat 

revisionsprocessen är det viktigt att skapa sig en förståelse kring vad 

revisionsprocessen faktiskt är. Revisionsprocessen består av att revisorer genomför 

en formell granskning av dokumentation, intervjuar sina kunder samt utför en 

granskning av digitala system. Fortsättningsvis ska revisorer avgöra om det 

förekommer ekonomiskt bedrägeri. Det är därför viktigt att revisorn genomför en 

revision på ett sådant sätt att den uppnår säkerhet om att de finansiella rapporterna 

är fria från väsentliga felaktigheter (Carrington, 2014). Enligt FAR (2017) består 

revisionsprocessen av tre delar: planering, granskning och rapportering.  

 
Figur 1-Beskrivning av revisionsprocessen, (Baserad på FAR, 2017) 

 

2.2.1 Planering 

Det första steget i revisionsprocessen är planeringsfasen, där en grundläggande del 

är att analysera samt bedöma risker i revisionen. Det är därför av stor betydelse att 

revisorn skaffar sig tillräckligt med förståelse för de redovisningssystem och system 

för intern kontroll för att kunna planera och utforma revisionen (FAR, 2017).   

 

FAR (2017) skriver att en grundläggande del av planeringen är att revisorn 

identifierar vilka områden som enligt denne bör granskas. Exempel på dessa 
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områden kan vara en specifik affärsprocess såsom försäljning eller ett specifikt 

system, såsom faktureringssystem. Vidare skulle det även kunna vara en post i 

resultat- och balansräkningen eller företagets hantering av en specifik transaktion. 

För att kunna planera revisionen och identifiera vilka områden som bör granskas är 

det viktigt att revisorn tar fram fakta kring det företag som denne ska revidera. 

Därför börjar varje revisionsprocess med informationsinsamling och hur omfattande 

denna informationsinsamlingen bör vara bedömer revisorn själv utifrån fallet. 

Denna del av revisionsprocessen består av stor mängd information som ska 

analyseras och bedömas. Informationsinsamlingen bidrar till att revisorn skaffar sig 

kunskap om både interna och externa förhållanden. Vidare görs jämförelser med 

budgetar, prognoser, branschuppgifter samt föregående års utfall i syfte att kunna 

göra korrekta bedömningar. Har revisorn genomfört informationsinsamling 

noggrant besitter revisorn god kunskap som är välbehövlig för att kunna bedöma de 

områden där risken för väsentliga fel är störst, vilket blir revisorns fokus. Resultatet 

av planeringsarbetet leder till att en uppskattad tidsåtgång samt kostnad för 

revisionen kan tas fram (FAR, 2017). 

 

2.2.2 Granskning 

Steg två i revisionsprocessen är granskning som syftar till att ge underlag för 

revisorns ställningsantagande i revisionsberättelsen. Ett revisionsuppdrag 

genomförs inte alltid på exakt samma sätt, utan kan organiseras och granskas på 

olika sätt. Detta beror på hur god den interna kontrollen är och hur stor risken för 

väsentliga fel på det befintliga företaget är. Materialet från planeringsfasen är det 

underlag som ligger till grund och det material som revisorn använder sig utav för 

att kunna genomföra granskningen. Som nämnt ovan koncentreras granskningen till 

de områden där risken för väsentliga fel bedöms vara störst. Därefter är det upp till 

revisorn att välja vilka granskningsmetoder som ska användas samt vilka 

granskningsåtgärder som anses nödvändiga att använda utifrån de områden som ska 

granskas. Anledningen till att revisorn gör detta beror på att denne vill skapa ett 

betryggande underlag för sina uttalanden i sin revisionsberättelse. Därefter gör 

revisorn avvägningar mellan nedlagd tid, kostnaden för revisionen samt en 

berömmelse kring målet med granskningen (FAR, 2017).  
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2.2.3 Rapportering 

Rapportering är den tredje och sista fasen i revisionsprocessen enligt FAR (2017). 

Grey och Manson (2005) förtydligar att revisionsrapportering består av både en 

förklaring i text om revisorns ansvarsområden och resultatet av den utförda 

revisionen. Rapporter som revisorn har arbetat fram kan lämnas både i skriftlig och 

muntlig form. Vidare innehåller rapporterna nästan alltid iakttagelser och kritiska 

synpunkter på företagets interna kontroller (FAR, 2017). Exempel på interna 

kontroller är om de finansiella transaktionerna har genomförts på ett säkert sätt eller 

om brister har identifierats i de interna kommunikations- och informationssystemen. 

Revisionen används inte bara för att identifiera och upptäcka fel utan inkluderar 

vanligen förslag till förbättring. Skulle revisorn upptäcka något som utmärker sig 

ska företaget snarast underrättas om detta i syfte att kunna åtgärda felet innan 

revisionsberättelsen upprättas. Det är av stor betydelse att kommunikationen mellan 

revisorer och företagsledningen fungerar väl. Detta bidrar till att fel upptäcks 

snabbare och företaget hinner åtgärda felen i tid innan de rapporteras till externa 

aktieägare eller allmänheten. Däremot är det av stor vikt att revisorn rapporterar 

väsentliga fel och brister till både VD men även styrelsen i vissa fall (FAR, 2017). 

FAR (2017) betonar att revisorn måste rapportera del i revisionsberättelsen om 

denne har identifierat väsentliga fel som resulterar i att årsredovisningen inte är 

upprättad enligt årsredovisningslagen eller god redovisningssed. Revisorn måste 

även rapporterar till bolagsstämman ifall årsredovisningen inte är korrekt upprättad 

enligt årsredovisningslagen. Revisionsberättelsen fungerar inte som en garanti för 

att allting är korrekt, utan den försäkrar att årsredovisningen är fri från väsentliga 

fel. Anledningen till att revisorn måste skaffa sig revisionsbevis är för att revisorn 

ska kunna dra tillförlitliga slutsatser i relation till sina uttalanden i 

revisionsberättelsen. Slutligen betonar FAR (2017) att revisionsbevisen innefattar 

både betryggande och lämplig information som ligger till grund för 

revisionsberättelsen.  
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2.3  Revisorsrollen 
Revisorer har till uppgift att utföra en revision av bolag eller föreningar, vilket 

innebär att revisorn oberoende granskar och uttalar sig om förhållandena i en 

verksamhet. Den huvudsakliga uppgiften revisorn har är granskning av redovisning 

och hur styrelsen förvaltar de organisationer som de företräder. Revisorn har 

vanligtvis varierande arbete eftersom redovisningen och styrelsens arbete sällan är 

lika mellan organisationer (FAR, 2020). Vidare utförs revisionsverksamheten enligt 

revisionslagen (FAR, 2020). Denna studie utgår ifrån att revisorns roll påverkas av 

formella linjer men även förväntningar skapade av revisorn i fråga samt samhällets 

krav. Vidare har en uppfattning skapats om att revisionsyrket består av inflytande 

och auktoritet (Carrington, 2014). För att undvika missförstånd är det viktigt att veta 

skillnad mellan vad revisorrollen är och vad lagstadgad revision omfattar. Vidare är 

det viktigt att skilja på revisorns och företagsledningens ansvarsområden (FAR, 

2020). 

 

I takt med digitaliseringen och dess utveckling har revisoryrket förändrats vilket har 

medfört en utveckling av revisorns roll (Carrington, 2014). Carrington (2014) 

skriver att revisorns egna förväntningar tidigare var att granska somliga poster av 

redovisningen vilket nu har förändrats i riktning mot mer konsulterande 

arbetsuppgifter. Vad som ytterligare förväntas av revisorer är professionalitet i form 

av att vara mer ute hos kunden samt en bredare kunskap av revisorns kundområde. 

Revisorns roll och dess ansvar handlar om att granska årsredovisning, bokföring 

samt bolagsledningens förvaltning. Fortsättningsvis genomförs granskning i syfte 

att kunna göra ett uttalande om årsredovisningen och förvaltningen 

(Revisorsinspektionen, 2020; SFS, Aktiebolagslag, 2005:551). Det är av stor vikt 

att revisionen går tillväga utifrån formella riktlinjer, nämligen lagstiftning samt 

internationella normer och standarder (Revisorsinspektionen, 2020).  

 

En revisor utför en revision för att kunna lämna en revisionsberättelse utifrån 

formella riktlinjer samt andras och egna förväntningar. Dessutom är det vanligt i 

revisionsyrket att en revisor agerar rådgivare och lämnar råd till kunden. Emellertid 

skriver Carrington (2014) att det är viktigt att revisorns opartiskhet och 

självständighet inte äventyras i samband med granskning eller rådgivning. 

Revisorns huvudsakliga uppgifter kan således delas in i två olika roller där revisorn 

i ena rollen agerar som granskare och i den andra rollen som konsult. 
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Revisor som granskare har som arbetsuppgift att säkerställa om redovisningen 

återspeglar en rättvis bild av organisationen i fråga samt att revisorn har följt god 

revisionssed (FAR, 2017). Vidare förklarar Carrington (2014) att revisorn ska 

bevaka samt analysera redovisningen i organisationen och därefter informera om 

vad som identifierats under granskningen. Eftersom revisorn endast ses som en 

oberoende granskare och har i sin roll liten delaktighet i organisationen. Detta 

innebär att revisorn ska granska på ett oberoende sätt, nämligen att den sortens 

informationsutbyte som förs med kunden är endast den mest nödvändiga för 

granskningens syfte (Carrington, 2014). Det är viktigt att granskningen utförs med 

professionell skepticism och är ingående samt omfattande som god revisionssed 

kräver. Slutligen är revisorn skyldig att avlämna en revisionsberättelse av den 

granskning som har utförts (FAR, 2017). 

 

Revisor som konsult har en mer rådgivande roll till skillnad från revisorsrollen som 

granskare. Idag lämnar revisorer mer rådgivning än tidigare, vilket skapar ett 

mervärde för revisionsverksamhetens klienter. Revisionsrådgivning är de råd 

revisorn ger till sin klient utifrån de iakttagelser som gjorts under granskningen 

(Carrington, 2014). Konsultliknande tjänster skapar ett mervärde för 

revisionsverksamhetens klienter, vilket kan bidra till att revisorer blir beroende av 

intäkterna som medför att revisorer accepterar påståenden i klientens årsredovisning 

som de i annat fall inte hade godtagit (Carrington, 2014). Det finns två olika former 

av fristående rådgivning som revisorn kan bedriva. Den första formen är rådgivning 

som styrs av klientens individuella behov och anses ha ett naturligt samband med 

revisionsverksamheten och den andra formen som inte har ett naturligt samband 

med revisionsverksamheten (Carrington, 2014; FAR, 2020; SFS, Aktiebolagslag, 

2005:551).  

 

2.4  Digitalisering  
Digitaliseringen är en del av IT-utvecklingen och har till syfte att presentera 

fullständig information i realtid (Magnusson & Nilsson, 2014). Allting som 

genererar data, information eller annan kunskap genom visuella format benämns IT 

(Aslani et al. 2011). Bierstaker, Janvrin och Lowe (2008) skriver att digitalisering 

bidrar till en ökad effektivitet och produktivitet i revisionsbranschen, vilket enligt 
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Aslani et al. (2011) är den främsta fördelen med digitalisering. Digitaliseringen har 

genom åren vuxit fram allt mer till följd av IT- utveckling och dess implementering 

hos företag (Bierstaker et al. 2008). Den traditionella databasen kan inte ta in all 

mängd data, vilket har bidragit till utveckling av nya metoder för lagring och analys 

av data (Nationalencylopedin, 2020). Digitaliseringen inom revision uppdateras från 

det analoga underlaget, nämligen papper, till ett digitalt format. Fortsättningsvis 

bidrar digitaliseringen till att mer tid frigörs för revisorer vilket resulterar i att de får 

mer tid till att följa upp sådant som avviker och anses vara väsentligt för kundens 

verksamhet (Magnusson & Nilsson, 2014).   

 

Förutom fördelarna med digitalisering, skriver Ali, Khan och Vasilakos (2015) att 

digitaliseringen skapar säkerhetsproblem som bidrar till att informationsspridning 

är stor och används av individer som är svåra att kontrollera. Det är således viktigt 

att kryptera data för att skydda den från individer som saknar rättighet till dess 

innehåll. Digitaliseringen är med andra ord ett samlingsbegrepp som innebär en 

massa olika digitala lösningar (Ali et al. 2015).  

 

2.4.1 Automatisering 

 
Automatisering och digitalisering är nära besläktade med varandra och därför är det 

viktigt att veta skillnaden mellan dessa två begrepp. Digitalisering innebär att något 

manuellt övergår till ett digitalt konsumerbart format medan automatisering innebär 

ett flöde av flera digitala eller analoga moment (Nationalencyklopedin, 2020). Med 

dagens teknologi är de revisionsuppgifter som är strukturerade och återkommande 

möjliga att automatisera (Davenport & Kokina, 2017). Automatisering av revisionen 

definieras som användning av datorer för hantering, planering, utförande och 

genomförande av revision i syfte att eliminera tiden som används för olika 

beräkningar eller kontorsuppgifter (Nationalencyklopedin, 2020). 

 

Ett flertal affärsprocesser på mängder av olika företag är idag standardiserade, vilket 

har påverkat revisionsförfarande samt revisionsstandarder. Revisorer kan använda 

programvaror som automatiserar och underlättar processer (Issa, Sun, Vasarhelyi, 

& A., 2016). Automatisering av processer kan bidra till reducerade kostnader för 

manuell datoranvändning samt till att skapa produktivitetsvinster (Alles, Kogan, & 

Vasarhelyi, 2008). Revisionen kräver mänskliga bedömningar vilket 
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automatiseringen inte kan ersätta. Automatisering kan däremot agera som stöd i 

revisionsarbetet genom att reducera arbetsuppgifter som är tidskrävande. Revisorns 

fokus kan istället riktas på arbete som förutsätter mänsklig analysförmåga (Bloch et 

al. 2014; Manson, Mccartney, & Sherer, 2001), vilket bidrar till att mer tid kan 

avsättas på kvalitetsservice till kunderna. Manson et al. (2001) och Bloch et al. 

(2015) menar därför att automatiseringen inte kommer kunna ersätta den mänskliga 

bedömingen. För att kunna försäkra att de uppgifter som finns i kundens system är 

korrekta behövs revisorns bedömningar, vilket kräver expertis som revisorer har 

genom utbildning och erfarenhet (Bloch et al. 2014). Däremot skriver andra forskare 

att revisionsprocessen kommer bli helt automatiserad i framtiden (Issa et al.  2016; 

Singh & Best, 2015). 

 

Graden av automatiseringen skiljer sig åt beroende på designen på det 

automatiserade systemet och behov av implementering för revision. Högt 

automatiserade system omfattar revisionsprogram som är integrerade med 

företagens olika system. Systemen tillåter att genomföra, övervaka samt rapportera 

om väsentliga händelser för revisionen. Lågt automatiserade system innebär att 

systemet exempelvis fångar upp, transformerar och laddar data, men är fortfarande 

i behov av mänsklig revisor som riktar systemet efter vad systemen ska granska 

(Elam, Mcmickle, Rezaee, & Sharbatoghlie, 2002). Företag måste först identifiera 

affärsområde där automatiseringen kan appliceras för att kunna implementera 

automatiserad process. Därefter måste revisorn utvärdera revisionsförfarande för att 

identifiera övervakning i stil med tester som kan formaliseras och automatiseras 

(Alles et al. 2004). 

 

Automatiseringen och tekniken kan enligt Kairos Future (2016) förklaras av tre 

faser. Första fasen handlar om förstärkning som beskriver att personalen förstärks 

av de olika hjälpmedel som finns, nämligen datorer, vilket resulterar i ett förenklat 

och effektivare arbete. Andra fasen är komplettering vilket bidrar till att tekniken 

kan sköta en del av arbetsuppgifter självständigt. Den slutgiltiga fasen är ersättning, 

vilket förklarar att tekniken ersätter befintlig personal (Kairos Future, 2016). Kairos 

Future (2016) belyser att samarbetet mellan datorer och människor är det bästa 

alternativet. Davenport och Kokina (2017) skriver att samspel mellan datorer och 

AI börjar bli allt mer framträdande, vilket de stora revisionsbyråerna satsar mycket 

ekonomisk kapital på för att utveckla.  
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2.4.2 Artificiell intelligens (AI) 

 

AI består av maskiner och är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin 

omgivning, tänka och lära sig samt utföra uppgifter som vanligtvis kräver en 

människa (Nationalencyklopedin, 2020; Issa et al. 2016). AI kan användas för 

analyser och processer. Baserat på analys av stora mängder data bygger AI på 

maskininlärning och självlärande system. Anledningen till gränssnittet för AI blir 

mer mänsklig beror på taligenkänning och tolkning av beteendet 

(Nationalencylopedin, 2020). 

 

Vidare används AI när maskiner efterliknar exempelvis lärande och problemlösning 

som med andra ord benämns för kognitiva funktioner hos människan. För att AI ska 

kunna fungera till sin fulla potential krävs processorkraft och väsentliga data (Issa 

et al. 2016). I dagens samhälle och med dagens teknologi finns det mycket av både 

kraft och data. Tidigare forskning påvisar att utvecklingen av AI ökar (Issa et al. 

2016). Enligt Issa et al. (2016) är AI inte framtiden utan det är verkligheten. Raphael 

(2017) påstår att den största fördelen med AI är hur effektiv den är i jämförelse med 

om arbetet skulle utföras manuellt av en mänsklig revisor. Eftersom samhället i stort 

blir allt mer digitaliserat kommer AI tillsammans med automatiseringen bidra till att 

revisorerna kommer kunna utföra sina analyser i större omfattning på kortare tid 

jämfört med tidigare (Nationalencyklopedin, 2020).   

 

Stephanie Weil (2019) uttalar sig i tidningen Balans att det kan vara skrämmande 

för revisorer att maskiner ska utföra en del av revisionsarbetet. Fördelen med AI 

enligt Marténg (2019) är att ifall AI-systemet är väl konfigurerat kan det bidra till 

elimination av bokföringsmisstag som annars kan vara svåra att upptäcka, vilket 

resulterar till reducerad ansvarsskyldighet (Marténg, 2019). Fortsättningsvis kan AI 

ersätta vissa arbetsuppgifter men kommer aldrig ersätta den mänskliga intelligensen, 

enligt Issa et al. (2016). När AI tar över de repetitiva arbetsuppgifterna kan 

revisorerna istället fokusera på de områden där mänsklig bedömning är oersättlig 

som exempelvis konsultation, relationsskapande, anpassning till nya förutsättningar 

samt förståelse för omvärldsfaktorer (Issa et al. 2016).  
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2.4.3 Robotic Process Automation (RPA) 
 

Robotic Process Automation även kallat RPA, är en teknik vars syfte är att härma 

en användares arbetsprocess i de förutsatta steg som har angetts av människan 

(KPMG , 2020). En användare kan visa hur en arbetsprocess utförs och därefter kan 

roboten imitera hela processen utan den mänskliga arbetskraften. RPA har i media 

lyfts fram som en teknik där den mänskliga arbetskraften ersätts med robotar, vilket 

inte stämmer. Syftet är istället att smarta programvaror som RPA förväntas förstärka 

datortekniken (KPMG , 2020). RPA ska därmed ersätta monotona, repetitiva 

arbetsuppgifter och inte hela arbetsprocessen. Med det menas traditionellt sett 

automation som är applicerbart i arbetsprocesser med hög volym av repetitiva 

arbetsuppgifter där det vanligtvis kan förekomma mänskliga misstag. Anställda som 

oroar sig för att bli av med jobb tenderar att förbise den enorma mängden data 

verksamheten hanterar enligt Lacity och Willcocks (2015).  

 

Digitala lösningar blir allt mer integrerade i verksamheten vilket ställer nya krav på 

att integrera IT (Cöster, Ekenberg, Gullberg, Westelius, & Wettergren, 2017). Lacity 

och Willcocks (2015) skriver däremot att användarvänligheten och en okomplicerad 

teknik bidrar till att implementering av RPA bör utgå ifrån affärsverksamheten 

snarare än IT- avdelningen. Ett samarbete mellan verksamhetens affärsenhet och IT 

avdelningar är enligt Månsson (2020) avgörande för att lyckas med RPA projektet. 

Slutligen kan brist i samarbetet och dålig kommunikation mellan affärsenheten och 

IT- avdelningen i arbetsprocessen resultera i förseningar i införandet av RPA, vilket 

kan bidra till otillfredsställande resultat (Månsson, 2020).  

 

2.5  Technology Acceptance model (TAM) 
Denna studien utgår från modellen Technology Acceptance Model även kallat TAM. 

TAM är en av de mest populära forskningmodeller för att förutsäga användning och 

acceptans av informationssystem och teknik (Bagozzi, Davis, & Warshaw, 1989). 

Fortsättningsvis har TAM studerats i stor utsträckning i olika studier som 

undersöker individens acceptansbeteende för teknik i varierande 

informationssystemkonstruktioner. Vidare förklarar TAM olika 

teknikanvändningsbeteenden utifrån yttre och inre faktorer som kan påverka 

användningen och implementeringen. Med yttre faktorer menas socialt inflytande 

vilket är viktigt för att benämna attityden gentemot tekniken. Med de inre faktorer 
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menas istället inre föreställningar och förväntningar för tekniken. TAM belyser att 

när en individ tar till sig ny teknik är det ett visst antal faktorer som har en inverkan 

på vilka beslut som tas vid användning av ny teknik (Bagozzi et al. 1989). 

 

Forskarna inom TAM har två olika uppfattningar när det kommer till användning av 

ny teknik. Den första uppfattningen förklaras som känslan individen kommer 

generera eftersom den nya tekniken kan frigöra och förbättra arbetsinsatser och 

benämns som den upplevda nyttan. Den andra faktorn är upplevd användarvänlighet 

som kopplas samman till individens förmodade känsla i förhållande till ny teknik 

som ska vara ansträngningsfri. Bagozzi et al. (1989) menar att om tekniken är enkel 

att använda kommer det resultera i att den används mer. Är tekniken däremot svår 

att använda blir resultatet således det motsatta. Ytterligare faktorer som kan påverka 

användningen av ny teknik ligger till grund hos individen själv. Dessa faktorer kan 

vara normer, värderingar samt frivilligheten att använda ny teknik. En förändrad 

attityd är en bidragande faktor till att individen i själva verket använder sig av den 

nya tekniken (Bagozzi et al. 1989). Slutligen är TAM tillämpningsbar i denna studie 

eftersom den behandlar just hur användarna, revisorer i denna uppsats, kan acceptera 

implementering av ny teknik.  

 

2.6  Teorianvändning  
Inledningsvis är syftet med denna studie att undersöka hur revisionsbranschen har 

påverkats av den allt mer digitaliserade arbetsmiljön. För att uppfylla syftet har 

studien fokuserat på digitaliseringen och dess påverkan på revisionsprocessen och 

revisorsrollen. Varför litteraturgenomgången förklarar revisionsprocessen och dess 

olika delar beror på att revision fyller en funktion i samhället som innebär att en 

revisor ska säkerställa att den information som företaget rapporterar är trovärdig. 

Det är därför viktigt att redan i början skapa sig en förståelse för revisionsyrket. 

Digitalisering påverkar samhället och därmed revisionsbranschen som blir allt mer 

automatiserad. Ett flöde av flera digitala eller analoga moment kräver system som 

klarar av den enorma påfrestningen, därav blir automatisering och AI viktigt för 

förståelsen av digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen. RPA är väsentligt 

för denna studie eftersom den påverkar revisorns roll genom att RPA kan ersätta 

monotona repetitiva arbetsuppgifter som i annat fall hade utförts av den mänskliga 

revisorn.   
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I litteraturgenomgången har en rad olika aspekter identifierats som anses påverka 

revisionsbranschen. Genom en kombination av litteratur, grundläggande teori och 

tidigare forskning har en figur 2 skapats för att sammanfatta och ge en överblick 

över litteraturgenomgången. Vidare har vi fått en uppfattning om att digitaliseringen 

påverkar revisionsprocessen och revisorsrollen, men en del aspekter anses ha större 

inverkan än andra. Figur 2 redogör för de begrepp som är väsentliga vid studiens 

undersökning av digitaliseringens påverkan på̊ revisionsbranschen. Valet av 

studiens nyckelbegrepp grundades i att revisionen måste utvecklas för att den ska 

anses användbar, vilket innebär att digitalisering får en betydande roll. 

Digitaliseringen är en stor del av IT-utveckling och syftar till att kunna presentera 

fullständig information i realtid (Magnusson & Nilsson, 2014). Fördelen med 

tekniken är att den bidrar till en utveckling av traditionella processer och leder till 

radikala utvecklingsmöjligheter (FAR, 2017).  Studiens modell belyser på vilket sätt 

digitaliseringen har påverkat revisionsprocessens olika delar. För att få en bättre 

förståelse för vad som har påverkat revisionsyrket har modellen delats upp i tre 

fokusområden: digitaliseringen, revisionsprocessen och revisorsrollen (illustreras 

med större boxar). Överst i figuren placeras digitalisering, vilket i denna studie 

består av automatisering, AI och RPA. Digitalisering är överst eftersom denna studie 

ska undersöka på vilket sätt digitaliseringen har påverkat revisionsprocessen samt 

revisorsrollen. Anledningen till varför första pilen stannar vid revisionsprocessen 

beror på att verktygen i faserna: planering, granskning och rapportering har 

förändrats av det allt mer digitaliserade arbetssättet. Vidare kommer 

revisionsprocessens tre delar ha stor betydelse för studiens syfte, därför har 

planering, granskning och rapportering fått egna fack. Modellens andra pil går från 

revisionsprocessen till revisorsrollen eftersom revisorn måste anpassa sig efter 

revisionsprocessens nya verktyg samt arbetssätt. TAM handlar om individens 

acceptansbeteende gentemot den nya tekniken, vilket är anledningen till varför den 

kopplas samman med revisorsrollen.  Sammanfattningsvis förklarar studiens modell 

att digitaliseringen påverkar revisionsprocessen som därefter har en effekt på 

revisorsrollen. Slutligen har figur 2 bidragit till en intervjuguide som resulterat i 

lättare insamling av empiri. 
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Figur 2: Studiens modell 
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3. Metod 
Som tidigare introducerats är syftet med studien att undersöka hur 

revisionsprocessen har påverkats av den allt mer digitaliserade arbetsmiljön. I 

detta kapitel kommer en redogörelse kring studiens tillvägagångssätt samt 

motivering till utvald metod att belysas. Syftet med kapitlet är att skapa en tydlig 

förståelse för den utvalda metoden, nämligen varför den anses lämplig för denna 

studie. Detta kapitel kommer redogöra för studiens forskningsfilosofi och 

vetenskapligansats, forskningsmetod, litteratursökning, intervjuer som 

datainsamlingsmetod, urval, respondenter, informationsbearbetning av intervjuer 

samt trovärdighet. Vidare kommer de vetenskapliga kraven, validitet och 

reliabilitet, att uppmärksammas. Slutligen framförs en diskussion gällande etiska 

aspekter. 

 

3.1  Vetenskaplig metod  
Vid forskning har forskarna olika alternativ och ställs alltid inför olika 

valmöjligheter. Vetenskaplig metod är metoder för systematisering, kartläggning 

och inhämtning av kunskap som används inom vetenskapen (Denscombe, 2018). I 

följande avsnitt kommer valet av vetenskaplig metod att presenteras och motiveras 

för det abduktiva tillvägagångssätt och den kvalitativa ansatsen.  

 

3.1.1 Studiens forskningsfilosofi och vetenskapligansats  
 

Målet med studien är likt syftet att förklara hur digitaliseringen har påverkat 

revisionsbranschen. På grund av den begränsade tidsaspekten och det begränsade 

antalet intervjuer kommer ingen generell slutsats att nås. Fortsättningsvis har denna 

studie ett beskrivande och förklarande syfte vilket är anledningen till varför en 

konkret slutsats inte kan nås. Vid forskning används två forskningsansatser, 

induktion och deduktion. Skillnaden mellan dessa två är att den induktiva ansatsen 

har sin utgångspunkt i empirin för att kunna testas teoretiskt. Den deduktiva ansatsen 

utgår däremot från teorin som sedan testas empiriskt (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Vidare skriver Alvesson och Sköldberg (2017) att nackdelarna med dessa två 

forskningsansatser är att de syftar till att inte innefatta underliggande mönster, 

tendenser och situationer. En tredje ansats är abduktion som kännetecknas av 

utgångspunkten i ett enskilt fenomen och förklaras genom ett generellt hypotetiskt 
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mönster för att ge stöd till tolkning. Abduktion innebär att forskarna väljer ut den 

“bästa” möjliga förklaringen bland konkurrerande tolkningar av data. Fördelen med 

ansatsen är att den innefattar underliggande mönster och förståelser (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Vidare 

utgår abduktion från empirin, likt induktion, men innefattar även teoretiska aspekter, 

likt deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2017).   

 

I denna studie ansågs valet mellan induktion och deduktion problematisk eftersom 

denna studie behövde båda delarna för att uppnå studiens syfte. Det gick att 

konstatera att ren deduktion var omöjlig eftersom kvalitativ forskning kräver en 

tolkningsprocess. Vidare är det vid användning deduktiv ansats svårt att hävda att 

tolkningen görs oberoende av forskarna. Ren induktiv ansats är svår att upprätthålla, 

eftersom en tolkning sker nästan aldrig utan teoretisk förståelse (Alvehus, 2014). 

Utifrån teorin togs beslutet att en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion 

var nödvändig för att uppnå studiens syfte, därför valdes abduktion i denna studie. 

Vidare ansåg forskarna att den abduktiva ansatsen begränsade människans förmåga 

att tänka rationellt, vilket möjliggjorde att forskarna kunde bli överraskade av den 

insamlade empirin. Den abduktiva ansatsen behövs för att påvisa att digitalisering 

har påverkat revisionsprocessen och revisorsrollen. Slutligen anses kvalitativ ansats 

som det optimala valet för denna studie eftersom det bygger på ett abduktivt 

tillvägagångssätt. Den abduktiva ansatsen bidrog i denna studie till en upptäckt av 

nya aspekter, effektivitet och trovärdighet, vilket föranleder att teorin har 

modifierats och utvecklas.  

 

3.1.2 Forskningsmetod  
 

Inledningsvis har i denna studie den kvalitativa forskningsmetoden använts i syfte 

att förstå digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen och revisorsrollen mer 

djupgående. Enligt Ahrne och Svensson (2015) innebär kvalitativ forskning ett 

tolkande perspektiv där forskaren är nära de människor och den miljön som 

undersöks. Enligt Bell och Bryman (2017) ger kvalitativ forskning möjlighet till en 

djupare förståelse samt utrymme för tolkning, exempelvis i samband med utförda 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer anses vara en lämplig insamlingsmetod för denna 

studie eftersom syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring den nya 
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digitaliserade revisionsprocessen och revisorsrollen. För att få en djupare förståelse 

för revisionsprocessen ansågs även en intervju med respondent D som ett lämpligt 

val eftersom respondenten arbetar med system- och revisionsutveckling, 

robotisering samt AI. Slutligen bidrog intervjuerna till en djupare förståelse kring 

studiens syfte samt frågeställningarna. 

 

3.1.3 Litteratursökning  
 

Informationen i denna studie omfattas till stor del av vetenskapliga artiklar. Med 

hjälp av Högskolan Kristianstads elektroniska databas Summon har flertalet artiklar 

hittats samt haft stor betydelse för utformningen av denna studie. De vetenskapliga 

artiklarna har bidragit till en bredare bild samt förståelse av ämnet. Sökorden audit 

process, PwC, digitalisering, automatisering, AI, RPA och TAM har använts i syfte 

att hitta relevanta källor för denna studie. Vidare har även tidigare studentuppsatser 

inom ämnet inhämtats med förhoppning om inspiration. Denna inhämtning har 

gjorts från DiVA, vilket består av både forskningspublikationer och 

studentuppsatser. Litteraturförteckning i de inhämtade uppsatserna har bidragit till 

ytterligare upptäckter av vetenskapliga artiklar. Slutligen har kurslitteraturen 

bidragit till en djupare förståelse för relevanta teorier.  

 

3.2  Empirisk metod 
Empirisk metod definieras som data forskarna själva har samlat in och analyserat 

genom olika metoder. I följande avsnitt presenteras och motiveras för 

intervjuguidens utformning, samt val av respondenter.  

 

3.2.1 Intervjuer som datainsamlingsmetod  

 

För att uppnå studiens syfte samt besvara studiens problemformulering användes 

datainsamling som bidrog till att skapa empiriskt material, vilket sedan analyserades 

utifrån litteraturgenomgången. Datainsamlingen består av primärkällor i form av 

intervjuer som genomfördes med anställda på PwC. Anledningen till att forskarna 

valde att kontakta respondenterna berodde på att egna kontakter till företaget kunde 

utnyttjas. Det första steget var att maila en av forskarnas kontakt, där studiens syfte 

presenterades, vilket bidrog till att denne kunde ge oss kontaktuppgifter till 
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ytterligare sju personer som ansågs lämpliga för studien. Av dessa kontakter var det 

fyra som ville intervjuas. Efter totalt fem intervjuer drogs slutsatsen att liknande svar 

gavs, därför utfördes inga fler intervjuer. Utifrån informationsinsamling av olika 

revisionsbolag drogs slutsatsen att PwC är det företag som kommit längst i 

digitaliseringens utveckling och ansågs därför intressant att fördjupa sig inom och 

därav kontaktades inga andra byråer.  

 

Intervjuer bidrar till en djupare förståelse för enskilda människors uppfattningar, 

känslor och upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015; Denscombe, 2016). Syftet med 

att intervjua flera individer som är verksamma inom samma organisation är att 

forskarna får möjligheten till en djupare förståelse för de förhållanden som råder i 

den miljön som undersöks (Ahrne & Svensson, 2015). Att använda sig av intervjuer 

som datainsamlingsmetod är att föredra när avsikten är att tolka komplexa fenomen 

som kräver en ingående förståelse (Denscombe, 2016). För att förstå 

digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen ansågs intervjuer med revisorer 

som arbetar med revision dagligen som ett bra val. Detta eftersom det bidrog till att 

identifiera revisorers personliga uppfattningar, tankar och upplevelser.   

 

Att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod har både för- och nackdelar. 

En nackdel med metoden är att intervjuerna endast bidrar med en begränsad 

beskrivning av fenomenet, vilket resulterar i att intervjuerna behöver kompletteras 

med en annan metod i syfte att få en fullständig och trovärdig bild. Ytterligare en 

nackdel är intervjueffekten som innebär att respondenten tenderar att svara som 

denne tror intervjuaren vill (Denscombe, 2016). För att minimera intervjueffekten 

har öppna frågor ställts i början av varje intervju för att revisorsassistenterna och 

ekonomerna med egna ord skulle beskriva digitaliseringens påverkan på 

revisionsbranschen. Studiens modell har legat till grund vid upprättandet av 

intervjuguiden, vilket bidrog till en tydligare bild över vad som skulle undersökas. 

Vidare följde forskarna intervjuguiden utifrån bestämda teman som sedan låg till 

grund vid informationsbearbetning av intervjuerna. Slutligen avslutades varje 

intervju med en öppen fråga i syfte att fånga upp information som forskarna annars 

hade kunnat gå miste om. En annan nackdel kan vara tolkningen av respondenternas 

svar, nämligen att forskarna själva tolkar respondentens svar, vilket innebär att det 

kan finnas andra tolkningssätt som är bättre (Ahrne & Svensson, 2015). Forskarna i 
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denna studie hade som mål att vara objektiva vid tolkningen av respondenternas 

svar.  

 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att forskarna kan förbereda sina frågor och 

ställa dem med öppna svar, vilket denna studie har gjorts i enlighet med stycket 

ovan. Denna studie har utgått ifrån semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

frågorna kan anpassas för att kunna ställa följdfrågor under tiden intervjun pågår 

(Ahrne & Svensson, 2015). De semistrukturerade intervjuerna skapade en djupare 

förståelse kring ämnet eftersom flexibiliteten bidrog till att revisorerna själva kunde 

beskriva sina tankar kring revisionsprocessen och revisorsrollen. Ytterligare en 

fördel med semistrukturerade intervjuer är uttömmande svar som bidrar till ett 

omfattande underlag när svaren ska analyseras samt tolkas (Ahrne & Svensson, 

2015; Bell & Bryman, 2017).  

 

I denna studie har personliga intervjuer utförts, vilket är den vanligaste typen av 

intervjuer (Denscombe, 2016). Fördelen med personliga intervjuer är att 

uppfattningar och synpunkter endast kommer från en källa, respondenten. En annan 

fördel med personliga intervjuer är att de generellt är lätta att kontrollera, vilket 

bidrar till att forskarna endast har en respondents reflektioner att ta hänsyn till. 

Fortsättningsvis i denna studie har båda forskarna varit närvarande och genomfört 

intervjuerna tillsammans som ett team. Arbetet delades upp i två olika 

ansvarsområden, nämligen att den ena forskaren ansvarade över att ställa frågor och 

föra intervjun framåt. Den andra forskaren ansvarade istället över att föra mindre 

anteckningar. Huvudansvaret skiftades mellan forskarna. Relevanta och betydande 

följdfrågor ställdes av båda forskarna under intervjuns gång. En fördel med detta 

koncept är att intervjun blir mer detaljrik och svaren blir mer djupgående 

(Denscombe, 2016). Ytterligare en fördel med personliga intervjuer är att forskarna 

kunde avgöra samt få en känsla om respondenternas svar kändes genuina och ärliga, 

vilket båda forskarna upplevde. Därför ansåg forskarna i denna studie att de 

personliga intervjuerna stärkte den insamlade empirin på ett bra sätt och kunde 

därmed få ut relevant information utifrån de utförda intervjuerna.  
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3.2.2 Urval  
 

En urvalsprocess består av två urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Sannolikhetsurval innebär att varje respondent väljs ut på ett slumpmässigt sätt, 

vilket är motsatsen till icke-sannolikhetsurval (Christensen, 2010). Exempel på 

Icke-sannolikhetsurval är: experturval, strategiska urval, bekvämlighetsurval, 

kamraturval och snöbollsurval. Experturval är precis som det låter, nämligen att 

forskarna väljer en respondent som besitter kunskap inom ämnet och ger en mer 

realistisk bild. Strategiskt urval innebär att forskaren själv bestämmer över vem som 

ska vara med i urvalet. Urvalet som bygger på vad som är passande för forskarna 

och vilka objekt som ligger närmast kallas för bekvämlighetsurval (Denscombe, 

2016). De sista två nämnda exempel på urval är kamraturval som innebär att 

forskarna väljer individer från sin bekantskap, medan snöbollsurval innebär att den 

första respondenten ger kontaktuppgifter till nästa individ som vill vara med i urvalet 

(Gustavsson, 2003). Utifrån dessa urvalsexempel kan det konstateras att i denna 

studie har urvalet skett genom kamraturval som sedan har bidragit till experturval 

för att få en djupare förståelse för ämnet. Detta genom att en av forskarnas kontakt 

hade tillgång till ytterligare kontakter som den rekommenderade. Slumpmässigt 

urval hade kunnat vara ett bra alternativ då respondenterna hade kunnat vara fler, 

men till följd av rådande situation i samhället orsakat av covid- 191, försvann denna 

möjlighet. Forskarnas tanke var från början att utföra intervjuer på kontoret som 

hade bidragit till att fler personer kunde intervjuats. Det blev därför naturligt att 

denna studies utgångspunkt var kamraturval då tidigare kontakt valdes istället.    

 

Valet grundade sig i att personliga intervjuer prioriterades framför telefonintervjuer 

eftersom det enligt Bell och Bryman (2017) kan vara en fördel att skåda 

kroppsspråket respondenterna använder sig av. På grund av omständigheterna kring 

covid- 19 utfördes de personliga intervjuerna via två olika plattformar, Zoom och 

Hangouts meet. Forskarna ansåg att de två plattformarna gav samma möjlighet att 

identifiera respondenternas kroppsspråk då både bild och ljud kunde tillhandahållas. 

Varför kamraturval valdes i denna studie berodde på att det fanns möjlighet till det 

eftersom individerna arbetar på PwC som är den revisionsbyrå denna uppsats 

avgränsar sig till. Utifrån kamraturval har det skapats möjligheter att få 

kontaktuppgifter till individer som besitter kunskap om digitalisering och den 

 
1 Covid- 19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus.  
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ständiga förändringen i revisionsbranschen. Utan kamraturval hade det funnits 

hinder såsom Dataskyddsförordningar (GDPR) som trädde i kraft 2018 (SFS, 

Dataskyddsförordning, 2018:218). GDPR har som syfte att skydda personuppgifter, 

vilket hade medfört att det hade tagit längre tid att hitta kontaktuppgifter till 

intervjugruppen.   

 

Urvalet resulterade i intervjuer med totalt fem individer med olika befattningar i 

byrån för att förstå digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen samt 

revisorsrollen. Dessa personer intervjuades eftersom syftet med studien är att skapa 

en djupare förståelse om digitalisering och dess påverkan på revisionsbranschen. 

Vidare kommer respondenterna benämnas: respondent A, B, C, D och E.  

 

3.2.3 Respondenter  
 

Målgruppen för undersökningen var personer som arbetar med ekonomi och 

utveckling av system. Respondenterna A och B arbetar som revisorsassistenter på 

PwC i Malmö och respondent E arbetar som ekonom på Delivery Center (DC) i 

Lund. Vidare arbetar respondent C som Senior Manager med utvecklingsbolag i 

Lund. Respondent D benämns som ekonom och besitter god kunskap inom RPA, 

AI, systemutveckling och relationsutveckling. I tabell 1 nedan görs en kort 

presentation av respondenterna som deltagit i studien, i syfte att skapa en tydlig 

överblick av intervjuerna. 

 

 

 

Tabell 1 Respondenter    

 Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D Respondent E 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Man Kvinna 

Arbetsplats 

Verksam på byrå 

PwC Malmö 

3 år 

PwC Malmö 

8 månader 

PwC Lund 

10 år 

PwC Lund 

7 år 

PwC Lund 

7 månader 

Datum 21/4–20 21/4–20 22/4–20 22/4–20 19/5–20 

Tid 44 minuter 26 minuter 67 minuter 67 minuter 32 minuter 

Plattform Zoom Zoom Hangouts Meet Hangouts Meet Zoom 



	

29 

3.2.4 Informationsbearbetning av intervjuerna  
 

Efter samtycke från samtliga respondenter spelades intervjuerna in. Bell och 

Bryman (2017) skriver att den största svårigheten med kvalitativa data är att den är 

otymplig och genererar ett stort datamaterial som bygger på olika beskrivningar. 

Mängden datamaterial gör det svårt att ta sig fram analytiskt i materialet och därför 

är det viktigt att ett noggrant arbete görs av det insamlade materialet (Bell & 

Bryman, 2017). Braun och Clarke (2006) beskriver sex steg av tematisk analys som 

denna studies informationsbearbetning följer. Efter samtliga intervjuer påbörjades 

den tematiska analysen som innebär transkribering av samtliga ljudinspelningar. 

Vidare var transkriberingarna till stor hjälp i analysen för att kunna söka samt 

jämföra det insamlade materialet med teorin. I det första steget delades 

transkriberingarna upp lika mellan forskarna.  Transkriberingen lästes sedan igenom 

noga i syfte att bekanta sig med materialet och kunna identifiera initiala tankar. I det 

andra steget markerades relevanta ord och fraser systematiskt genom varje utförd 

transkribering, vilket resulterade i initiala koder. Kodning innebär att insamlade data 

bryts ner i mindre beståndsdelar genom standardiserade koder som sedan utvecklas 

och analyseras. För att göra data begripligt har forskarna i denna studie delat upp 

koderna i högre och lägre nivåer. Koder på högre nivå är bredare och mer 

inkluderande än koderna på lägre nivå. Genom att använda kodning blir materialet 

således enklare att analysera (Braun & Clarke, 2006). Kodningen i sig delades upp 

i tre olika steg. Det första steget bestod av att identifiera den mest väsentliga 

informationen för uppsatsens analys. Därefter kategoriserades denna informationen 

med färgetiketter (lila för samtycke av samtliga respondenter, blå för en annan åsikt 

och grön för att något var extra intressant). Det sista steget i kodningen innebar att 

kodade data placerades in under respektive avsnitt i empirin där en ytterligare 

uppdelning av informationen gjordes (Braun & Clarke, 2006).  

 

Vid det andra steget i den tematiska analysen noterades även intryck som 

respondenterna förmedlade när de svarade på frågorna. Fördelen med att båda 

forskare var närvarande under intervjuerna resulterade i att bearbetning av 

transkriberingarna möjliggjorde att fler fraser, ord och intryck kunde 

uppmärksammas. Det tredje steget innebar en kategorisering av utvalda ord och 

fraser under olika teman med inspiration från litteraturgenomgången. De teman som 

gick att identifiera var digitalisering, planering, granskning, rapportering, 

revisorsrollen och TAM, vilket även speglar studiens modell. Effektivitet och 
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trovärdighet är två begrepp som gick att identifiera under empiriinsamlingen som 

ansågs tillräckligt väsentliga för att skapa två nya teman. Steg fyra innebär 

granskning av de olika teman utifrån steg ett och två. I det femte steget gick det att 

analysera och definiera de olika teman, detta med hjälp av utvalda citat och intryck 

från respondenternas exempel samt den tidigare kodningen (Braun & Clarke, 2006). 

Syftet med den noggranna kodningen var att identifiera gemensamma eller 

isärgående åsikter. Eftersom denna process var kvalitativ bidrog kodningen till en 

tydlig bild över hur digitalisering har påverkat revisionsprocessen utan att 

kvantifiera något. I det sjätte steget beskriver Braun och Clarke (2006) att forskarna 

ska presentera materialet som samlats in, vilket denna studie har uppfyllt.  

 

3.2.5 Trovärdighet  
 

Bell och Bryman (2017) skriver att kvalitativa resultat till största del bygger på 

uppfattningar som är osystematiska om vad som är viktigt och betydelsefullt. Vidare 

skriver Bell och Bryman (2017) att en kvalitativ undersökning visar ansatser till att 

vara vara impressionistiska och subjektiva. Vilka delar som presenteras utifrån den 

kvalitativa intervjun välj av författarna. Detta resulterar i att materialet redan är 

subjektivt bearbetad innan materialet lyfts fram i studien (Bell & Bryman, 2017). I 

denna studie är det forskarna som har valt ut den mest väsentliga informationen från 

intervjuerna med hjälp av kodning och teman.  

 

Tillförlitlighet och trovärdighet är två begrepp som ska beaktas när kvalitativa data 

använts. Jämfört med kvantitativa data tenderar kvalitativa data att innehålla färre 

respondenter, vilket resulterar i att det blir svårare att generalisera resultatet 

(Denscombe, 2016). För att ge denna studie högre kvalité kommer tillförlitlighet, 

trovärdighet och generaliserbarhet att beaktas. För att kunna granska 

forskningsprocessen är det viktigt att det insamlade datamaterialet är tillförlitligt. 

Forskaren blir en del av insamlingstekniken på grund av sin roll som intervjuare. 

Forskaren ska vara objektiv i utförandet av studien, vilket innebär att studien inte är 

beroende av forskaren, detta i syfte att forskaren inte ska påverka intervjun och 

därmed resultatet. Genom att forskaren agerar objektivt kommer det empiriska 

materialet bli mer pålitligt och uppvisa tillförlitlighet (Denscombe, 2016). Forskarna 

i denna studie har tagit del av Denscombes (2016) teori och arbetat utifrån den.  

 



	

31 

Trovärdigheten i kvalitativa data beror på hur korrekt det insamlade datamaterialet 

är, det vill säga hur bra stämmer respondenternas svar överens med verkligheten 

(Denscombe, 2016). Detta beskriver Denscombe (2016) utifrån två begrepp, 

exakthet och träffsäkerhet. Går det att påvisa att exakthet och träffsäkerhet finns i 

studien kommer datamaterialet bli pålitligt och uppvisa tillförlitlighet för läsarna. 

Det är svårt för forskarna att bevisa trovärdighet i sin egen studie, men genom 

noggrant utvalda intervjufrågor ökar trovärdigheten för det material som kommer 

analyseras (Denscombe, 2016). Vidare är det viktigt att forskarna redogör för 

forskningsprocessen, i syfte att öka trovärdigheten, vilket även leder till att studien 

blir mer kritiserbar (Ahrne & Svensson, 2015). Ahrne och Svensson (2015) skriver 

att transparensen i en kvalitativ studie ökar trovärdigheten i studien. En välgjord 

samt tydlig intervjuguide har stor betydelse för att minimera risken kring 

missförstånd samt möjlighet till följdfrågor, vilket resulterar i att sannolikheten att 

analysen består av sanningar från respondenterna (Ahrne & Svensson, 2015). I syfte 

att öka trovärdigheten har forskarna i denna studie arbetat väl med frågorna och 

utformat dessa utifrån studiens modell (figur 2). 

 

Generaliserbarhet belyser hur sannolikt det är att studiens resultat går att applicera i 

liknande studier. Med andra ord beskriver generaliserbarhet hur ett utfall kan 

återspeglas i andra liknande fall (Denscombe, 2016). Resultatet i denna studie 

kommer inte generaliseras i lika stor utsträckning som med kvantitativ 

undersökning, detta eftersom en kvalitativ studie erbjuder ett mindre urval 

respondenter. Denna kvalitativa studie riktar sig till enstaka unika fall och för att 

påvisa generaliserbarhet kan denna studie jämföras med andra kvalitativa studier 

kring ämnet.   

 

Bell och Bryman (2017) behandlar problematiken med att det inte finns någon tydlig 

mall över tillvägagångssättet vid en kvalitativ undersökning. Resultatet av detta 

medför att en liknande studie inte kan utföras utan åtskillnad i syfte att säkerställa 

det slutgiltiga resultatet (Bell & Bryman, 2017). Forskarna är medvetna om att denna 

studies resultat således inte behöver bli detsamma vid en ny undersökning. Vidare 

kommer begreppen validitet och reliabilitet diskuteras ingående i avsnitt 3.9 

Vetenskapliga krav. För att säkerställa resultatet uppmanar forskarna fortsatt 

forskning.   
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3.2.6 Vetenskapliga krav 
 

Brinkmann och Steinar (2014) belyser begreppen reliabilitet och validitet i samband 

med tillförlitligheten, styrkan och överföringsbarheten hos kunskap, vilket 

diskuteras inom samhällsvetenskapen. För att skapa en förståelse för hur studien 

anses uppfylla de vetenskapliga kraven kommer validitet och reliabilitet att 

diskuteras. Vidare kommer diskussionen fokusera på samt fördjupa sig i hur dessa 

två begrepp ställs i relation till de vetenskapliga kraven. Syftet med detta avsnitt är 

att säkerställa studiens tillförlitlighet för fenomenet digitaliseringens påverkan på 

revisionen. 

 

3.2.6.1 Validitet 
 

Validitet associeras med en undersöknings giltighet och innefattar att studien 

undersöker det som påstås undersökas, men också om undersökningen kan hänföras 

till sanningen (Alvehus, 2014). Den kvalitativa forskningen resulterar i validitet ifall 

studiens undersökning förmår spegla det fenomen som ska studeras (Brinkmann & 

Steinar, 2014). I denna undersökning har utvecklade och välgrundade tolkningar 

gjorts av respondenternas uttalanden för att kunna uppnå validitet. För att kunna 

applicera det teoretiska stödet har två frågeställningar utformats utifrån 

litteraturgenomgången som har haft stor betydelse för att kunna möjliggöra 

trovärdiga tolkningar. Intervjufrågorna grundades i relation till studiens 

problemformulering, vilket har som syfte att skapa trovärdighet och kvalité i de 

slutgiltiga tolkningarna utifrån respondenternas uttalanden.  

 

Intern validitet visar på om undersökningen har identifierat det som borde ha 

identifierats. För att uppnå samstämmighet mellan resultatet på undersökningen och 

resultatet som helhet inkluderas frågor gällande kausalitet, vilket lämpar sig väl vid 

kvantitativa undersökningar, men kan också utvärderas vid kvalitativa 

undersökningar. I en kvalitativ studie görs utvärdering av den interna validiteten 

utifrån huruvida det existerar en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teorier som har utvecklats (Bell & Bryman, 2017). De 

personliga intervjuerna har möjliggjort att en överensstämmelse mellan det 

empiriska materialet och litteraturgenomgången gick att identifiera. För att kunna 

uppnå intern validitet och motverka felaktiga tolkningar av respondenternas svar 

gavs möjligheten att verifiera de slutgiltiga tolkningarna av intervjuerna, detta för 

att respondenternas uttalanden ska överensstämma med tolkningarna. Vidare bidrog 
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detta till en tydlig beskrivning av den insamlade empirin. Efter intervjuerna fanns 

möjligheten att kontakta respondenterna vid ytterligare frågor eller om 

vidareutvecklande tolkning av empirin skulle behövas.    

 

Extern validitet omfattar att det slutgiltiga resultatet av undersökningen även 

överensstämmer i andra sammanhang. Vidare handlar det om överförbarhet, vilket 

innefattar graden av undersökningens utfall, det vill säga om undersökningen i 

verkligheten kan generaliseras till andra kontexter (Jacobsen, 2002). I kvalitativ 

forskning kan den externa validiteten försämras eftersom den innefattar ett begränsat 

urval (Bell & Bryman, 2017). Det är enbart möjligt att dra en slutsats om studiens 

resultat i samband med datainsamlingen, vilket beror på digitaliseringens ständiga 

utveckling och den kortsiktiga insamlingen av empirin. För att uppnå extern validitet 

i denna studie har intervjuer av revisorer med olika ansvarsområden genomförts. 

Respondentantalet i denna studie ansågs tillräckligt för att samla in den empiri som 

ansågs nödvändig för att uppnå studiens syfte. Vidare gick det att utföra ingående 

tolkningar av empiriska data samt utföra en analys som både är tydlig och 

betydelsefull, vilket bidrog till att skapa en tillfredsställande validitet i studien.  

 

3.2.6.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet, även kallat för tillförlitlighet, avser huruvida forskningsresultat är 

upprepningsbart (Alvehus, 2014). Reliabilitet hos den som intervjuar diskuteras 

vanligen i relation till frågor av ledande karaktär vilket kan vara en faktor som 

påverkar svaren (Brinkmann & Steinar, 2014). Med anledning av digitaliseringens 

snabba utveckling som på lång sikt påverkar revisionen och dess resultatet kan 

denna studiens resultat enbart uppnås vid undersökning på kort sikt. I denna studie 

har en tydlig intervjuguide varit till stor användning vid den empiriska 

undersökningen för att uppnå tillfredsställande reliabilitet. För att undvika 

eventuella fel har fokus varit på noggrannhet vid insamling samt tolkning av data.

  

Bell och Bryman (2017) skriver att intern reliabilitet innefattar hur forskarna tolkar 

det som de ser och hör, vilket förknippas med intrasubjektiviteten i en studie. Detta 

innebär att samma forskare kan uppnå samma resultat vid tillämpning av samma 

analysmetod och användning av samma material men vid olika tidpunkter 

(Bergström & Boréus, 2018). Bedömningens utgångspunkt har valts utifrån ett 
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konsekvent tänkande gällande tolkning av den insamlade empirin, för att uppnå 

intrasubjektivitet i denna studie. Intersubjektivitet möjliggjordes genom utskick av 

sammanställning från respektive intervju till respondenterna. Vidare medförde detta 

att respondenterna fick kontrollera om uppfattningen av svaren var korrekt. 

Slutligen gick det att identifiera att extern reliabilitet var mer passande för en 

kvantitativ studie, därför beaktas den inte i denna studie.  

 

3.2.7 Etiska beaktanden 
 

Frågor kring etik och etiska problem är vanligt förekommande vid 

företagsekonomiska undersökningar. Därför är det viktigt att inkludera fyra krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informations- och samtyckeskravet innebär att forskare ska informera personer som 

deltar i studien om dess syfte samt att respondenterna i studien har rätt att själva 

bestämma över om de vill medverka i studien eller inte (Bell & Bryman, 2017). 

Konfidentialitetskravet betyder att någonting är sekretessbelagt och innebär att 

personliga uppgifter om respondenter skrivs inte ut mer än vad som är relevant. 

Information som är av betydelse i denna studie är arbetsplatsen eftersom 

utgångspunkten i studien är hur digitaliseringen har påverkat revisionsbranschen på 

PwC. Vidare kommer arbetsplatsen samt respondenternas arbetsområde att belysas, 

däremot kommer övrig personlig information att utebli. Anledningen till detta är att 

informationen inte anses vara relevant för uppsatsens syfte samt för att anställda inte 

ska känna sig utpekade i studien. Nyttjandekravet är det sista kravet, vilket innebär 

att insamlad information endast används för forskningsändamål i denna specifika 

studie (Bell & Bryman, 2017). 
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4. Resultat av insamlad empiri 
I detta kapitlet görs en sammanställning av informationen från insamlingen av 

studiens empiriska data. Vidare analyseras den empiriska data med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Respondenterna i denna studie benämns A, B, C, D och 

E. 

 

4.1  Digitalisering 
Respondenterna C och D är de två som besitter mest kunskap kring den digitala 

utvecklingen på revisionsprocessen. Respondent D definierade digitalisering som en 

del av IT-utveckling och har till syfte att effektivisera standardiserade moment samt 

kunna presentera information i realtid. Detta är något respondent C samtyckte till 

och anser är viktigt för revisionsbranschens utveckling. Samtliga respondenter 

betonar fördelen med digitalisering eftersom implementeringen av digitala verktyg 

har haft en positiv inverkan på revisionsprocessens olika delar, genom att den har 

effektiviserat arbetssättet. Under intervjun betonar respondent C att revisionsyrket 

har ökat flexibiliteten på följande sätt: 

 

”…idag är jag inte lika platsberoende som förr, vilket har ökat mitt 
arbetets flexibilitet. Innan bestod mitt arbete av manuella uppgifter och 
jag var tvungen att släpa på pärmar. Digitala verktyg har skapat 
möjligheter där pappersarbetet idag sköts digitalt.” – Respondent C 

 

Vidare in på intervjun med respondent D betonar denne att automatisering är en 

process av flera digitala beståndsdelar. Respondenterna C och D anser att syftet med 

att automatisera är till för att förenkla standardiserade arbetsuppgifter. Enligt 

respondent D agerar automatiseringen som stöd i syfte att förenkla arbetsuppgifter 

som är tidskrävande, vilket respondent C håller med om. Respondent C förklarar 

vidare att automatiseringen inte alltid är enkel:  

 

”…när det inte är standardiserat så är det svårt att automatisera. Vi måste 
börja digitalisera för att sen efter att arbetsuppgifterna är 
standardiserade och vi vet exakt hur dem utformas så kan vi 
automatisera.” -Respondent C 

 

Respondent D definierar AI som något positivt för revisionsprocessen. Vidare 

förklarar respondent D att AI används för tillfället för maskininlärning samt digitala 

assistenter i syfte att utveckla revisionsprocessen. Därefter uttrycker respondent D 
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att AI kan hjälpa till med att identifiera saker som revisorerna bör lägga större vikt 

på. Däremot kan AI enligt respondent D inte utföra bedömningar och analysera i 

samma utsträckning som en människlig revisor.  

 

”Roboten i sig är dum, den gör bara den vi säger till den, men vi har andra 
program som kan läsa och förstå och det är just kombinationen människa-
robot och robot- AI och hur vi kan kombinera olika tekniker för att komma 
fram till det vi söker, hämta dokumentet är ett sätt och sen läsa dokumentet 
behöver vi annan teknik”. – Respondent D 

 

För att skapa en förståelse och ge en tydlig bild över skillnader i digitalisering, 

automatisering och AI samt deras påverkan på revisionsprocessen kommer en 

förklaring av respondent D att presenteras. När intervjun inleds nämner respondent 

D ett exempel där digitalisering, automatisering och AI sätts i kontext kopplat till 

revision. Revisorer har i en utav sina arbetsuppgifter att granska om bolaget betalar 

sina skatter och avgifter i tid. Detta gör revisorer genom att granska 

skattekontoutdraget som bolaget idag själv tar fram. Vidare är skattekontoutdraget 

offentligt i pappersformat, men inte digitalt, vilket är anledningen till att 

Skatteverket har skickat denna handling till revisorer i pappersformat. Med tiden har 

detta förändrats i olika steg där målet har varit att effektivisera arbetsprocessen. 

Istället för att få handlingarna i pappersformat började Skatteverket skicka 

handlingarna via fax, vilket innebär att processen blir digitaliserad. Faxet kommer 

via mail där skattekontoutdraget kommer in som en bild.  

 

Nästa steg blir att försöka automatisera processen, nämligen att revisorer får in ett 

skattekontoutdrag som de sedan öppnar upp och kan identifiera vilket bolag det är 

samt vilket organisationsnummer som bolaget har. För att automatisera denna 

process krävs det en applikation som först kan läsa och förstå vad som är ett 

organisationsnummer. Genom att göra detta leder det till AI, vilket innebär att något 

intelligent behövs som kan identifiera var organisationsnumret finns. Under 

intervjun med respondent D uppges att revisorer måste spara ner materialet i en 

mapp för att kunden ska kunna granska materialet. Vidare går det med hjälp av en 

robot att reglera denna arbetsprocess. Att kunna ta dokumentet och flytta det till 

mappen innebär att automatisering sker.  

 

Steg tre i denna process är en identifiering av kostnadsränta, nämligen om bolaget 

har missat att betala i tid. Varje kontoutdrag ser olika ut och därför behövs AI för 



	

37 

maskininlärning i syfte att roboten ska lära sig förstå och bli bättre på sin uppgift. 

Ifall roboten inte hittar rätt information kan människan hjälpa roboten och 

komplettera de den söker. Genom detta har maskininlärning utförts på roboten, 

vilket innebär att människan lär roboten successivt. Processen har således utvecklats 

från pappersformat, till digitalisering som har automatiserats och därefter applicerat 

AI på. Av detta har en portal skapats där kunderna själva kan ladda upp dokumenten 

vilket har haft en positiv påverkan på revisionsprocessen enligt respondent D. 

 

4.2  Revisionsprocessen 
Samtliga respondenter betonar digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen 

samt dess påverkan på samhället. Vidare uttrycker alla fem respondenter att 

revisionsprocessens delar har blivit påverkade olika mycket, vilket beror på hur väl 

standardiserade arbetsuppgifterna är i de olika momenten.  Respondenterna C och 

D visar sig besitta god kunskap kring digitaliseringen och dess påverkan på 

revisionsbranschen. Respondent D uttrycker att den utvecklade tekniken har bidragit 

till ett effektivare arbetssätt, genom att revisorerna kan hantera information i större 

omfattning än tidigare. Respondent D uttrycker sig på följande sätt: 

 

”…vissa moment tas bort vilket resulterar i att manuella och repetitiva 
arbetsuppgifter försvinner, vilket i sin tur innebär att vi kan hantera 
information på bättre sätt…” – Respondent D 

 

Under intervjun med respondent D framgick det att förhållandet mellan människa 

och maskin har stor betydelse för att kunna leverera efterfrågat material för att 

förbättra kvalitén. Vidare betonar respondent D att om robot och människa jobbar 

mot samma mål resulterar det i att processen effektiviseras genom att människan 

kompletterar roboten vid repetitiva arbetsuppgifter.  

 

”…människa - maskin jobbar tillsammans med samma mål att leverera 
någonting. Skulle det vara så att roboten klarar av någonting till 80% och 
inte dem sista 20% så har vi alltid en människa som tar över och då kan 
vi hela tiden leverera ut.”-Respondent D 

 

Samtliga respondenter anser att förståelsen kring digitaliseringens påverkan på 

revisionsprocessen är av stor vikt. För att kunna synliggöra de positiva aspekterna i 

revisionsyrket fördjupar alla fem respondenter sig in i revisionsprocessens tre delar: 

planering, granskning samt rapportering. 
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4.2.1 Planering 

 
När det gäller planeringsfasen uttrycker sig respondenterna A, B och E att den har 

stor betydelse för att kunna få en god start på revisionsarbetet. Alla tre respondenter 

nämner att varje planeringsuppdrag börjar med att skapa en plan samt en 

välfungerande strategi för det kommande arbetet. Respondent B uttrycker sig under 

intervjun att väsentlig information samlas in om det företag som ska revideras, vilket 

är av stor betydelse för riskbedömning samt analys som ska utföras. Samtliga 

respondenter betonar att deras arbete är regelstyrt och friheten att bestämma själv 

över hur planeringsarbetet ska se ut är därmed begränsad. Respondent A uppger 

International Standards on Auditing (ISA) som är ett regelverk som utgör grunden 

för planeringsarbetet, men samtliga respondenter belyser att varje revision är unik.  

 

“Svårt att säga i detalj vad som inkluderas i planeringsfasen. Det beror 
lite på vad vi hittar och hur mycket granskning som ska göras. Det är 
viktigt att vi i planeringsfasen lyckas identifiera de risker vi vill 
analysera” - Respondent B  
 
“Det viktigaste i planeringsarbetet är att vi lyckas upptäcka eventuella 
risker som vi i sin tur kan använda som underlag när vi sedan ska börja 
arbeta med granskningen” - Respondent A  

 

Vidare under intervjuerna med respondenterna C och D berättar båda om SIE-fil, 

som är ett standardiserat format för att överföra bokföringsuppgifter från ett program 

till ett annat. SIE- filen står för Standard Import och Export och bygger på den 

svenska BAS-kontoplanen. Respondenterna C och D betonar att SIE-filen 

underlättar deras arbete, eftersom det lätt går att flytta ekonomisk information 

mellan olika datorprogram.  

 

Alla fem respondenter nämner under intervjun att de har verktyg där kunden lägger 

upp material, vilket medför att revisorerna inte behöver åka ut till kunden för att 

hämta in materialet.  

 

”När det gäller planering och uppstart med kund, kan vi nu be om 

materialet vid en viss tidpunkt. Det vill säga när vi vill dra igång 

planeringen, sen om det innefattar att vi kollar runt på hemsidan vad som 
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hänt under året eller om vi ber om att få in en SIE-fil för att kontrollera 

resultat och balans och kan granska 9 månader ganska så själv analytiskt. 

Nu kan vi lägga om arbetet på ett annat sätt och är inte så beroende av att 

vara ute hos kunden. Detta effektiviserar och förbättrar vårt 

planeringsarbete”.  - Respondent C 

 

” Vi kan kan ställa dem relevanta frågorna som vi sen tidigare har tittat 

på, vilket effektiviserar planeringsfasen inför granskningsarbetet” - 

Respondent D   

 

När respondent D får frågan om vad insamling av data tidigare har bestått av 

uttrycker respondenten sig på följande sätt: 

 

”… insamling av data har tidigare bestått av att revisorn åkt ut till kunden 

för att samla in underlag...”. - Respondent D 

 

Vidare under intervjuerna med respondenterna C och D uppger båda att 

insamlingen idag har blivit automatiserad eftersom kunden själv kan ladda upp sitt 

underlag. Respondenterna C och D berättar under intervjuerna att det finns 

fortfarande kunder som inte är digitaliserade, vilket medför att det fortfarande krävs 

att en revisor åker ut till kunden. 

 

Respondenterna A och B tryckte på att revisorerna måste identifiera de områden 

som bör granskas i det befintliga företaget utifrån en riskanalys, därför inleds varje 

revision med informationsinsamling. Respondent B säger att 

informationsinsamling har som syfte att kunna planera arbetet utifrån var det finns 

störst risk för väsentliga fel.   

 

”Redan i början av vår revision hjälper den nya tekniken till. I detta stadie 

samlar vi in massa information om det företag som ska revideras. Det 

hjälper oss väldigt mycket att standardiserade arbetsuppgifterna är 

automatiserade. Fokus blir då att analysera ansvaret istället för att sitta 

och samla in information själv. Det blir alltså mer fokus på rätt saker och 

där vi faktiskt behövs” - Respondent A 
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” Beroende på hur mycket granskning som ska göras samlar vi in olika 

mycket information i vår planering. Därför samlas vi alltid i våra team 

där vi tillsammans samlar in viktigt information som berör företaget” - 

Respondent B 

 

Alla fem respondenter nämnde under intervjuerna Delivery Center, även kallat DC, 

och förklarade vad DC gör och vad dess arbete har för betydelse för revisorerna. 

Vidare förklarar respondenterna att DC ligger i Lund där flera hundra anställda 

arbetar med bland annat programmet AURA. Respondenterna A och E uttryckte 

även under intervjuerna att i programmet AURA utförs granskningen, men det är 

arbetet som DC gör som är väsentligt för planeringsarbetet. Respondent E förklarar 

att DC sitter med standardiserade arbetsuppgifter och att detta underlättar 

planeringsfasen. Vidare uttrycker respondent D att DC har haft en positiv inverkan 

på planeringsfasen, men även genom hela revisionsprocessen. DC levererar 

dokument som revisorn efterfrågar, vilket resulterar i att revisorn sparar tid, enligt 

respondent C. Vidare förtydligar respondenterna C och D att för att något ska kunna 

bli automatiserat behövs det först standardiseras. Respondent D tror att DC är 

väldigt bra för framförallt deras digitala automatiseringsresa, eftersom det inte 

spelar någon roll ifall något levereras av en robot eller en människa.  

 

Utifrån intervjuerna med samtliga respondenter framgick att planeringsfasen kräver 

applikationer som förstår för att möjliggöra en automatisering, vilket leder till AI, 

nämligen något intelligent som vet var dokumenten revisorn efterfrågar finns. 

Respondent D betonar att alla dokument ser olika ut vilket kräver intelligenta system 

i syfte att lära en robot att förstå var den ska leta. Vidare uppger respondent D att 

när robotar och människor jobbar tillsammans mot att leverera någonting blir 

arbetsprocessen lättare att utföra, vilket resulterar i att arbetsprocessen 

effektiviseras. Vidare poängterar respondenterna C och D att det är säkert att arbeta 

med robotar eftersom det är människan som lär roboten göra sitt arbete, vilket enligt 

respondent A bidrar till att trovärdigheten inte har förändrats. Respondenterna C och 

D tryckte på att vi människor kan göra misstag eftersom vi kan välja andra 

tillvägagångsätt, men en robot kan bara göra det på ett sätt. 

 

”Vi behöver standardisera först, vilket är en anledning till att vi började 

med robotar på det sättet vi gjorde. Nu sitter den tekniska 
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robotutvecklingen centralt på IT. Men vi använder robotar mycket av det 

som DC gör och därför är arbetet mellan människa och maskin viktigt” - 

Respondent D 

 

Respondent A betonar att processen inte har varit smärtfri utan den har påverkat 

revisorer både positivt och negativt, men för att kunna ta nästa kliv måste revisorer i 

hierarkin samarbeta. Enligt samtliga respondenter är planeringsfasen den del av 

revisionen som har störst utvecklingspotential. En trend i revisionsyrket enligt 

respondent D är att fokusera mer på risker och att mer av arbetet därför bör ske i 

planeringsfasen snarare än i granskningsarbetet.  

 

”Jag vet inte om alla medarbetare märker hur många robotar vi har just 

nu. Detta beror på att det sker under huven när någonting ska levereras 

någonting, hur det tas fram. Dock är vi inte klara utan vi måste fortsätta 

utveckla det digitala” - Respondent D 

 

4.2.2 Granskning 
 

När respondenterna A, B, C och D får frågan om automatisering passar in i 

revisionsprocessen anser dem att automatisering inte passar in i denna fas, eftersom 

det finns ett behov av mänsklig analys samt relationsbyggande mot kunden. 

Respondent E ställer sig ovetandes till ovanstående fråga och därför presenteras 

inget svar från denne. Respondent B säger även att många kunder uppskattar den 

mänskliga kontakten och att det inte hade varit optimalt att ta bort den. Vidare 

betonar respondent D att intelligenta system inte har utvecklats i denna utsträckning: 

 

”Vi är inte där med AI att bygga relationer, att göra bedömningar, där 
ser vi inte det. Det är typiska saker vi inte ser AI på.” - Respondent D 

  

Respondenterna C och D nämner SIE-filen som gör det lättare för revisorer att 

analysera och kräver mindre handpåläggning, vilket enligt respondenterna bidrar 

till ökad effektivitet. Respondent D säger att automatisering bidrar till att revisorer 

kan utföra sina analyser i större omfattning på kortare tid. Respondent E ställer sig 

ovetandes till hur digitaliseringen har påverkat kvalitén på revisionen. Däremot 

betonar respondent E att digitaliseringen har bidragit till bättre kvalitet eftersom 
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digitaliseringen har frigjort tid åt revisorer. Under intervjun med respondent B 

nämner denne att tiden kan användas för att göra granskning och analyser istället 

för att lägga tid på standardiserade tjänster. Att tid sparas är något respondenterna 

C och D inte motsäger: 

 

”Viktigt att understryka att tekniken inte ersätter individer utan 
arbetsmoment och det är framförallt standardiserade moment i revisionen 
som inte kräver en mänsklig touch som gör att vi kan istället fokusera tiden 
på mer värdeskapande arbetsuppgifter”. - Respondent C 
 
”Digitalisering gör revisions rollen mer relevant, som en förtroende 
tjänst, beslut fattas på realtidsdata”.  - Respondent D 

 

Både respondent C och D betonar att även om digitaliseringen skapar bättre 

möjligheter för revisorer, är det viktigt att kunna sätta data som sållats bort av 

tekniken i kontext och sedan kunna förmedla det vidare till kunden. Respondent C 

nämner att det finns inslag av oförutsägbarhet i revisionsyrket: ”Ibland vet du vad 

du letar efter när du väl ser det och inte innan”. Med det menar respondent C att 

underlag som kan se helt korrekt ut på papper kan innehålla misstag, vilket tekniken 

inte kan upptäcka. Vidare uttrycker respondent A att digitaliseringen kan vara 

riskfylld genom att den kan påverka kundmöten negativt, eftersom revisorns 

möjlighet att läsa av kunden i verklighet försvinner. Respondent A säger att vi 

behöver få förståelse för kundens processer vilket digitaliseringen inte kan bidra 

med. 

 

”Jag anser inte att automatisering kan ersätta de mänskliga 

värderingarna. Även om vissa arbetsmoment är gjorda så måste vi ändå 

gå in och analysera. Som människa märker man direkt ute hos kunden om 

han eller hon har koll på sitt bolag, därför är det viktigt för oss att ha 

kundmöten för att kunna läsa av kunden”. - Respondent A 

 
Under intervjun med respondent D betonar denne att det finns stort utrymme för 

fortsatt digitalisering vilket respondent C håller med om och säger att fokus nu kan 

läggas på att skapa mer värde värde för kunden. 

 

”Jag tror också arbetet nu är roligare och då gör man arbetet bättre. Vi 

lägger mer fokus på uppgifter som ger mer värde för kunden. Vi jobbar 
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mer för kundens skull och skapar mer personliga relationer” – 

Respondent A  

 

Av respondenterna A, B, C och D var det endast respondenterna A och D som 

nämnde att digitaliseringen har bidragit till att högre professionell kunskap krävs 

jämfört med tidigare, vilket leder till utmaningar som innebär att individen måste 

lära sig att utföra arbetsuppgifter snabbare. Ett exempel på hur lång tid det tog att 

utföra en arbetsuppgift förr och hur lång tid det tar nu erhålls av respondent D: 

 

”Det som jag hade 1,5 år på mig att lära mig, det behöver jag kunna 

ganska omgående, just för att vi tar bort saker. Att göra analyser på ett 

annat sätt och förstå istället för dem manuella och repetitiva uppgifterna 

som man tidigare gjorde”. – Respondent D  

 

Respondent C betonar vikten av att en nyutbildad revisor behöver besitta en mer 

teknisk kunskap jämfört med tidigare. Detta, enligt respondent C, eftersom en större 

del av arbetsuppgifter är automatiserade, vilket innebär att revisorn behöver ta sig 

an en högre nivå snabbare än tidigare. Det visar sig även under intervjuerna med 

respondenterna A och D att DC anses ha en stor betydelse i den digitala 

automatiseringsresan, eftersom det bidrar till att en robot kan ta fram dokument som 

en människa efterfrågar. Respondent D belyser förhållandet där människa och 

maskin jobbar mot samma mål.  

 

Av intervjuerna med respondenterna A och B framgick att det är möjligt att använda 

IT baserade analysprogram för att kunna identifiera de poster samt händelser som 

bör granskas. Vidare betonar respondent A att teknik inte passar vid bedömningar 

och kundmöten, detta är även något resterande respondenter belyser. Respondent E 

betonar att automatiseringen inte kan ersätta den mänskliga revisorn men kan agera 

som ett komplement i revisionsarbetet.  

 
”En robot skulle kunna sitta och exempelvis stämma av underlag mot 
huvudboken men själva revisionen går inte att automatisera, eftersom 
roboten varken kan förklara eller utföra analyser”.  – Respondent A 

 

Vidare ger respondenterna B ett tydligt exempel på hur revisorer går till väga när 

avvikelser har identifierats. Ifall avvikelser identifierats skickas underlaget till 

revisorn för ytterligare granskning och utredning. Det resulterar i att det är enklare 
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att hitta väsentliga fel vid granskningen med hjälp av de system och program som 

det idag finns. Däremot kan revisorer ändå inte lita på systemen fullt ut eftersom 

det enligt respondenterna A och B inte går att ersätta den mänskliga revisorns 

analysförmåga.  

 

4.2.3 Rapportering 
 

Respondent A nämner att rapportering är sista steget innan revisionsberättelsen 

upprättas vilket även respondent B stödjer. Enligt samtliga respondenter kommer 

avrapporteringen aldrig bli helt automatiserad då revisorernas personliga 

bedömningar alltid kommer att behövas. När respondent A får frågan om vad 

avrapportering behandlar, uttrycker respondenten sig följande:    

 

”Avrapportering består av att revisorn förmedlar sina personliga 
bedömningar, vilket innebär att en robot inte kan ersätta detta moment” 
– Respondent A 

 

Respondent D menar att rapportering är det moment som inte kan standardiseras 

fullt ut och för att kunna automatisera något måste det först vara standardiserat. 

Resultatet av detta enligt respondent D leder till att rapportering inte kan utföras till 

sin fulla potential av ett digitalt system. Vidare förklarar respondenterna C och D att 

rapporteringen till kund idag sker digitalt, vilket är uppskattat bland revisorerna 

eftersom detta moment i rapporteringen blir mer effektivt.  

 

Utifrån intervjuerna med respondenterna C och D framgår det att kunderna idag vill 

få ut data i realtid, vilket respondenterna uttrycker på följande sätt:  

 

“Det finns förväntningar hos våra kunder. På samma sätt som vi vill följa 
vad som händer på börsen i realtid så vi vill våra kunder följa sin 
verksamhet i realtid och då kräver det att vi kan hämta in data, tolka och 
analysera det samt ge råd i rätt tid kontra tidigare. Därför är det viktigt 
att vi hela tiden utvecklar våra system så vi kan göra detta möjligt. Vi 
arbetar med att skapa värde för kunden samt trovärdighet” - Respondent 
C   
 

”Idag finns det större intresse att få informationen i realtid än förr. 
Digitalisering gör revisions rollen mer relevant, som en förtroende tjänst 
då beslut fattas på realtid”- Respondent D   
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Respondenterna A och B betonar att rapporterna innehåller iakttagelser och kritiska 

synpunkter på företagets interna kontroller. Under intervjuerna förklarar 

respondenterna A och B att ifall rapportering ska ske löpande är det ännu viktigare 

att revisionen inkluderar en löpande granskning. Vidare under intervjuerna förklarar 

respondenterna A och B att skulle revisorn identifiera något väsentligt fel måste 

företaget underrättas, i syfte att kunna åtgärda felet innan revisionsberättelsen 

utformas. Enligt respondenterna A och B har rapporteringen inte förändrats 

väsentligt eftersom det är svårt att applicera digitaliseringen på rapporteringen. 

Slutligen betonar samtliga respondenter att revisorsrollen har stor betydelse i 

rapporteringen eftersom det krävs en mänsklig analysförmåga och bedömningar, 

vilket inte en robot kan utföra.  

 

4.3  Revisorsrollen 
Utifrån intervjun med respondent C framgår det att revisionsyrket kommer genomgå 

ett skifte där en större del av revisionen innebär rådgivning snarare än revision, 

vilket respondent C uttrycker på följande sätt:  

 

”Kundvården blir viktigare. Man ska kunna fatta beslut snabbt och kunna 
göra det på inte alltid jättemycket fakta, då är revisorer en rådgivande 
part i det” – Respondent C 
 

Samtliga respondenter styrker att revisorsrollen har förändrats i takt med 

digitaliseringen och därmed fått en mer rådgivande yrkesroll. Respondent C anser 

att tid har sparats och att revisorerna nu kan lägga mer tid på att skapa värde för 

kunden. Vidare förklarar respondent C att företagen ställer högre krav på sina 

nyanställda som måste lära sig arbetsuppgifterna snabbare, vilket resulterar i att 

universitet och högskolor anses behöva följa med i den digitaliserade utvecklingen. 

Respondent D anser att kvalitén på revisionsprocessen har förbättrats, eftersom 

fokus nu istället kan läggas på mer komplexa arbetsområden än tidigare och därmed 

har trovärdigheten påverkats positivt av digitaliseringen. Samtliga respondenter 

anser att yrkesrollen har fått en alltmer betydande roll. Fortsättningsvis betonar 

samtliga respondenter att fokus ligger mer på att bygga relationer och skapa värde 

för kunden snarare än att utföra de repetitiva arbetsuppgifter som individer utan 

utbildning kan göra alternativt robotar.   
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Respondent C betonar under intervjun att kundvården får större betydelse. 

Respondent B uttrycker sig att revisorn ska kunna ta beslut på fakta som inte alltid 

är alltför omfattande, vilket istället innebär att revisorn utgör en rådgivande part. 

Respondent C avslutar med att säga “om vi tidigare varit revisionsbyrå så är vi nu 

revisions- och rådgivningsbyrå”. Revisorsrollen som rådgivare har enligt 

respondent A bidragit till att revisorn nu kan utmana och hjälpa kunden genom att 

agera konsult. Respondent A betonar att revisorn inte bara är ett granskningsorgan 

som tidigare, utan nu förväntar sig kunden att revisorn levererar information om 

eventuella brister i kundens interna rutiner. Förväntningar på revisorsrollen har 

ändrats, vilket enligt respondenterna A och B beror på att de digitala verktygen 

bidrar till bättre analyser.  

 

Respondenterna A och B poängterar att kundens förändrade förväntningar på 

revisorer har resulterat i att revisorns oberoende kan ifrågasättas. Vidare nämner 

både respondent A och B att även om regelverken har förändrats och skapat 

utmaningar för revisorer, är det svårt att motbevisa att revisorsrollen har fått en 

förändrad karaktär i relation till digitaliseringens framfart. Slutligen betonar 

samtliga respondenter att nya förväntningar, nytt ansvar och förändrad kundkontakt 

har bidragit till att revisorns kompetensbehov har bidragit till ökad effektivitet samt 

trovärdighet i revisionsprocessen.  

 

4.3.1 Technology Acceptance Model 
 

Under intervjuerna anser samtliga respondenter att implementering av ny teknik 

accepteras av användarna så länge tekniken fungerar. Alla fem respondenter visar 

på ett positivt acceptansbeteende gentemot den nya tekniken. Enligt respondent C 

finns det förväntningar på att individer kan lära sig nya saker, vilket bidrar till ökad 

kompetens. Vidare nämner respondent C att ökad kompetens bidrar till att revisorn 

kan utföra analyser och fatta beslut på bättre data än tidigare. Däremot när 

respondent D får frågan om vilka förväntningar denne har på tekniken betonar 

respondent D att det inte handlar om vilka förväntningar en individ har på tekniken, 

utan snarare förväntningar som finns på byrån. Dessa förväntningar är enligt 

respondent D att byrån anammar den tekniken som finns och driver den framåt. 

Vidare betonar respondent D att tekniken inte kommer till byrån utan byrån kommer 

till tekniken.   
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Fortsättningsvis diskuterade respondent C de inre och yttre faktorerna. Respondent 

C betonar att det sociala inflytandet är väsentligt för att de anställda ska ha en positiv 

attityd mot tekniken. Respondent D anser att det är av stor vikt att företaget arbetar 

med sina anställda kring den nya tekniken för att medarbetarnas föreställningar ska 

vara positiva. Om tekniken är ansträngningsfri eller inte beror på vad individen själv 

gör den till enligt respondent D, “Systemen blir lite vad vi gör dem till eftersom vi 

då som firma själva tar fram dem”. Respondent C fortsätter att berätta att 

förändringar påverkar individer på olika sätt, det gäller att besitta förmågan samt 

viljan att anpassa sig. Samtliga respondenter tycker att när nya system tillkommer 

kan det vara jobbigt till en början, men när tekniken är förstådd resulterar det i 

effektivare revisionsarbete. 
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5 Diskussion och analys  

5.1  Digitalisering 
Inledningsvis definierar Magnusson och Nilsson (2014) digitalisering som en del av 

IT- utvecklingen, där syftet är att presentera den fullständiga informationen i realtid. 

Denna definition stödjer studiens insamlade empiri. Samtliga respondenter betonar 

att digitaliseringen har effektiviserat revisionsprocessen, vilket även Bierstaker et 

al. (2008) belyser i sin artikel. Aslani et al.  (2011) nämner likaså i sin artikel att 

digitaliseringen har haft en positiv påverkan på revisionsprocessen. Empirin och 

teorin stödjer ovanstående argument.  

 

Enligt teorin har digitalisering fått en mer betydande roll till följd av IT-utvecklingen 

och dess implementering hos företagen (Bierstaker et al. 2008). Den insamlade 

empirin erhåller svar som går i linje med teorin ovan. Respondenterna C och D 

uttrycker att jobbet har blivit mer flexibelt samt att de digitala verktygen har skapat 

möjligheter till att pappersarbetet idag sköts mer digitalt. Det går utifrån teorin och 

empirin att konstatera att revisionen idag sker digitalt i större utsträckning jämfört 

med tidigare.   

 

Vidare skriver Ali et al. (2015) att digitaliseringen kan skapa säkerhetsproblem som 

kan bidra till ofrivillig informationsspridning. Det är därför av stor betydelse att 

kryptera sina program från individer som saknar rättigheter till innehållet (Ali et al. 

2015). Detta styrker även den insamlade empirin eftersom det framgår av 

intervjuerna att revisorernas program är krypterade vilket anses öka trovärdigheten 

på revisionen.  

 

Den insamlade empirin erhåller svar som går i linje med Davenport och Kokina 

(2017) resultat, nämligen att dagens teknologi möjliggör endast en automatisering 

av standardiserade arbetsuppgifter. Empirin betonar att när något inte är 

Diskussion- och analyskapitlet återger empiriska resultat med tillhörande analys 

för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfråga. Utifrån analys, empiri 

och den teoretiska referensramen har digitaliseringens påverkan på 

revisionsprocessen identifierats och kommer att diskuterats nedan. Från empirin 

tillkom det två nya faktorer: effektivitet och trovärdighet som kommer diskuteras 

i slutet av kapitlet.    
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standardiserat är det svårt att automatisera processen. Vidare belyser både teori och 

den insamlade empirin att automatisering finns till för stöd i syfte att förenkla 

arbetsuppgifter som är enkla, men tidskrävande för revisorerna (Davenport & 

Kokina, 2017). Teorin beskriver att revisionen kräver mänskliga bedömningar vilket 

automatiseringen inte kan ersätta (Bloch et al. 2014). Vidare bekräftar den 

insamlade empirin att automatiseringen inte kan ersätta de mänskliga analyserna. 

Av detta görs ett antagande om att automatisering bidrar till att tid frigörs för 

revisorer men att automatisering inte kan ersätta alla revisorns arbetsuppgifter.  

 

Issa et al. (2016) skriver att AI består av maskiner och är en samlingsterm för 

datasystem. AI kan känna av sin omgivning, tänka och lära sig samt utföra uppgifter 

som vanligtvis kräver en människa (Issa et al. 2016). Vidare framgår det av 

respondent D att AI används för maskininlärning samt digitala assistenter i syfte att 

utveckla revisionsprocessen. Utifrån ovanstående teori och insamlad empiri går det 

att konstatera att AI kan processa data i större omfattning än en mänsklig revisor, 

vilket anses positivt för revisionsprocessen.  

 

Teorin belyser att AI kan ses som ett verktyg i syfte att hjälpa revisorn att identifiera 

väsentliga fel (Issa et al. 2016), vilket dessutom empirin stödjer. Vidare skriver Issa 

et al. (2016) i sin artikel att AI inte kan ersätta revisorns alla arbetsuppgifter, däremot 

kan förhållandet mellan människa och maskin komplettera varandra. Teorin 

tillsammans med empirin påvisar att när AI utför tidskrävande arbetsuppgifter kan 

revisorn således fokusera på de områden där den mänskliga analysförmågan inte kan 

ersättas.   

 

5.2  Revisionsprocessen  
I dag påverkar den pågående digitaliseringen samhället i stort och är ett omtalat 

ämne inom revisionsbranschen (Wiklund, 2018), vilket bekräftas av studiens empiri. 

Vidare betonar studiens samtliga respondenter att digitaliseringen har påverkat 

revisionsprocessens delar olika mycket. Forskningsfältet för denna studie är att 

undersöka på vilket sätt digitaliseringen har påverkat revisionsbranschen. Syftet 

med studien är att synliggöra förändringarna i revisionsprocessens olika faser: 

planering, granskning och rapportering. Datorer och avancerade programvaror är de 

grundläggande delar som har utvecklats för att effektivisera revisionsprocessen 
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(Wiklund, 2018). Detta har resulterat i att revisorer kan ta emot mer information och 

därmed göra en noggrannare analys samt granskning av företaget som ska revideras 

(Manson et al. 2001). Empirin bekräftar att digitaliseringen har bidragit till mindre 

manuell hantering. Vidare påvisar empiri att digitalisering har utvecklat ny teknik. 

Den nya tekniken har möjliggjort att de monotona samt repetitiva arbetsuppgifterna 

delvis har försvunnit, men är fortfarande under pågående utveckling enligt 

respondenterna C och D. Enligt teorin möjliggör den nya arbetsfördelningen att 

revisorerna således kan fokusera mer på de komplexa områden (Bierstaker et al. 

2008), vilket empirin styrker.  

 

Fastän att digitalisering skapar stora möjligheter för revisorns arbete finns det även 

synliga svårigheter med ett digitaliserat arbetssätt (Kairos Future, 2016). Enligt 

empirin påvisas att ett beroende av IT-system uppstår som resulterar i högre krav på 

både flexibilitet och tillgänglighet. Vidare betonar empirin att en bristande balans 

mellan snabb förändring och stabilitet i IT-miljöer kan resultera i försämrad 

leveransförmåga som skadar revisorns förtroende. Respondent D belyser att det är 

av stor betydelse att högskolor och universitet följer med digitaliseringens pågående 

utveckling. Det finns en koppling mellan respondenterna och teorin eftersom båda 

delarna konstaterar att det finns svårigheter med ett allt mer digitaliserat arbetssätt.   

 

FAR (2017) delar in revisionsprocessen i tre delar: planering, granskning och 

rapportering, vilket samtliga respondenter styrker under intervjuerna.  

 

5.2.1 Planering 

 
FAR (2017) skriver att det är viktigt att revisorn redan i planeringsfasen arbetar ihop 

en stadig grund inför granskningsarbetet, vilket respondenterna A, B och E styrker 

i sina intervjuer. Tillsammans med teori och intervjuer går det att konstatera att 

planeringsfasen är betydelsefull. Utifrån detta görs ett antagande om att det är viktigt 

att digitaliseringen kompletterar planeringsarbetet på ett bra sätt. Vidare skriver 

FAR (2017) att revisorerna måste skaffa sig god kunskap kring företagets interna 

kontrollsystem för att kunna planera samt utforma revisionen, vilket empirin anser 

digitaliseringen bidrar till. I kapitel 4.1 Planering erhålls ett tydligt exempel på hur 

digitalisering, automatisering och AI har applicerats på planeringsfasen och samtliga 

respondenter har en positiv inställning till dess förändring. Efter analys av teori och 
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empiri kan ett antagande göras om att digitalisering har haft en positiv inverkan på 

planeringsfasen, men att den fortfarande har potential till utveckling. 

 

Bloch et al. (2015) skriver att vissa delar av planeringsarbetet sker digitalt, men 

anser att revisionsbranschen har mycket kvar att lära sig. Detta beror enligt Bloch et 

al. (2015) på att branschen inte har lyckats maximera nyttan av digitaliseringens 

utveckling. Respondent A uttryckte att revisorernas arbete är regelstyrt och friheten 

till att bestämma själv över planeringsfasen är därmed begränsad. Vidare belyser 

empirin att planeringsfasen är den del av revisionsprocessen som har blivit mest 

påverkad av digitaliseringen, eftersom de standardiserade arbetsuppgifterna har 

blivit mer automatiserade. Resultatet av ett mer digitaliserat arbetssätt bidrar till 

mindre manuell hantering samt en automatisering av enkla arbetsuppgifter, vilket 

både teori och empiri styrker. Enligt teorin är digitalisering övergången från 

analoga, manuella system till en digital lösning (Nationalencylopedin, 2020), vilket 

anses nödvändigt för att revisionsbyråerna ska kunna förenkla samt förbättra sina 

arbetsprocesser. SIE-filen är ett standardiserat format som respondenterna C och D 

lyfter fram under sina intervjuer. Enligt empirin underlättar SIE-filen revisorernas 

arbete eftersom verktyget används för att flytta ekonomisk information mellan olika 

datorprogram. Studiens empiri påvisar att digitalisering hjälper till med att 

effektivisera arbetsmoment i planeringen och därmed kan revisorerna således lägga 

mer tid på komplexa arbetsområden. Med detta sagt går det att konstatera att teori 

och empiri anser att digitalisering bidrar till att förenkla samt förbättra nuvarande 

arbetsprocesser, vilket enligt respondent A förbättrar kvalitén på revisionen.  

 

FAR (2017) beskriver att revisorerna ska i planeringsfasen välja ut vilka områden 

som är väsentliga att granska samt analysera. Vidare skriver FAR (2017) att varje 

revisionsprocess börjar med en informationsinsamling och hur omfattande denna 

ska vara bedömer revisorn själv. Respondenterna A och B nämner under sina 

intervjuer att revisionen inleds med informationsinsamling i syfte att identifiera de 

områden som bör granskas. Eftersom digitaliseringen hjälper till att välja ut vilka 

områden som är väsentliga att granska, går det med hjälp av den insamlade empirin 

att påvisa att digitaliseringen har bidragit positivt till detta arbetsmoment. Samtliga 

respondenter anser att digitaliseringen har effektiviserat planeringsarbetet eftersom 

enkla arbetsuppgifter har automatiserats. Enligt teorin är social och analytisk 

förmåga de egenskaper som kommer att öka väsentligt framöver till följd av 
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digitaliseringens påverkan på planeringsfasen (Wiklund, 2018). Vidare skriver 

Civilekonomen (2018) att revisorer kommer att behöva utveckla sina IT-kunskaper 

i samband med de nya utvecklade systemen. Teorin förmodar att det kommer finnas 

färre tjänster med enkla arbetsuppgifter eftersom robotar tar över de standardiserade 

och automatiserade arbetsmomenten (Wiklund, 2018). Empirin betonar att revisorns 

goda kunskaper tillsammans med digitaliseringen har förbättrat bedömningen av 

väsentliga fel jämfört med tidigare. Vidare förklarar samtliga respondenter att 

revisorn nu kan lägga större fokus på analyser snarare än att framställa det underlag 

som ska analyseras. Denna studies empiri tyder på att det finns indikationer på att 

digitaliseringen kommer leda till ersättning av revisorns enkla arbetsuppgifter. 

Vidare påvisar studiens empiri att kraven på revisorer kommer vara högre och att 

revisorer således kan fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter som har högre 

relevans för kunden. Empirin är dock inte tillräckligt övertygande för att styrka att 

egenskaperna, social och analytisk förmåga är de egenskaper som kommer vara 

väsentliga framöver.  

 

Digitaliseringen är en av nyckelfaktorerna till den kraftiga utvecklingen inom 

revisionsbranschen (Wiklund, 2018). Vidare skriver Civilekonomen (2018) att 

dagens människor anser att deras fritid har minskat och att deras jobbtid har ökat. 

Empirin anser att revisorn sparar tid eftersom kunden idag har möjligheten att ladda 

upp sitt material i revisionsbyråernas databaser. Vidare förklarar respondenterna C 

och D att insamlingen av data tidigare bestod av att revisorerna åkte ut till kunden 

för att inhämta det efterfrågade materialet. Numera meddelar revisorerna sina 

kunder att de behöver få in materialet vid en viss tidpunkt, vilket underlättar samt 

effektiviserar deras planeringsarbete, detta styrks av respondenterna C och D. 

Studiens empiri stödjer antagandet om att planeringsfasen har effektiviserats genom 

att kunden själv kan ladda upp materialet. Baserat på den insamlade empirin går det 

också att konstatera att trovärdigheten i planeringsfasen har förbättrats eftersom 

programmen är krypterade.   

 

Enligt teorin underlättar automatiseringen revisorns arbetsuppgifter genom att tid 

frigörs och kan således läggas på mer komplexa arbetsområden (Issa et al. 2016) 

Alla fem respondenter nämnde att DC sitter med standardiserade arbetsuppgifter 

som underlättar revisorernas planeringsarbete. Respondent E menar att revisorn 

slipper göra onödiga moment eftersom DC har tagit över dessa. Vidare betonar 
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empirin att DC har haft en positiv inverkan på planeringsfasen. Enligt empirin 

hjälper DC till med att effektivisera revisorns arbete, vilket bidrar till att revisorn 

kan fokusera på mer komplexa arbetsområden i syfte att skapa värde för kunden.  

 

Raphael (2017) påstår att den största fördelen med AI är att den har effektiviserat 

planeringsarbetet i jämförelse med ifall en revisor skulle utföra samma uppgift 

manuellt. Marténg (2019) skriver att människan anser att det är skrämmande när en 

robot utför en arbetsuppgift tillhörande revisionsarbetet. Respondent C påstår att 

risken för misstag minskar när roboten tar över de standardiserade 

arbetsuppgifterna. Vidare betonar respondenterna C och D att det är säkrare att 

arbeta med robotar, eftersom det är människan som lär roboten utföra sitt arbete. 

Respondenterna C och D menar att vi människor kan göra misstag eftersom vi kan 

välja andra tillvägagångsätt, men en robot kan endast utföra arbetet på ett sätt. 

Studiens empiri visar en tydlig koppling mellan digitalisering, automatisering, AI, 

RPA och revisorsroll i planeringsfasens olika delmoment. Respondent C svarar i 

linje med Raphaels (2017) teori och förklarar att roboten kanske gör arbetet medan 

människan kontrollerar materialet, vilket således resulterar i att arbetsprocessen 

effektiviseras.  

 

Avslutningsvis utifrån studiens empiri och teori görs antagandet att digitaliseringen 

har påverkat och effektiviserat planeringsfasen. Detta eftersom standardiserade 

arbetsuppgifter har automatiserats, vilket enligt empirin har underlättat 

planeringsarbetet. Teorin och empirin belyser att revisorn således kan fokusera på 

mer komplexa arbetsuppgifter och därmed skapa värde för kunden. Empirin påvisar 

även att trovärdigheten i planeringsfasen har påverkats positivt, eftersom robotar tar 

över standardiserade arbetsuppgifter, vilket respondenterna C, D och Raphaels 

(2017) teori stödjer. Empirin betonar att det inte spelar någon större roll om det 

efterfrågade materialet kommer från en robot eller en människa. Slutligen går det att 

konstatera utifrån empirin att det efterfrågade materialet kommer tillbaka snabbare, 

vilket sparar tid för revisorn.  

 

5.2.2 Granskning 

 
Till en början går det att bekräfta utifrån den insamlade empirin att granskning är 

den andra fasen av revisionsprocessen, vilket går i linje med FAR:s (2017) 



	

54 

beskrivning. Det är viktigt att revisorn genomför en revision som uppnår säkerhet 

till en tillfredställande nivå. En tillfredställande nivå av säkerhet resulterar i att 

revisorn kan avgöra om det förekommer väsentliga felaktigheter i revisionen 

(Carrington, 2014). Utifrån empirin framgår det att digitaliseringen har bidragit till 

att revisorer idag kan erhålla en större mängd information än tidigare, vilket 

resulterar i noggrannare analyser. Respondent C ger svar i linje med Bierstaker et. 

al (2001), nämligen att revisorns arbete har gått från att undersöka samt granska 

fysiska dokument till att skapa bättre kontakt med kunden och framställa 

noggrannare analysgranskning.  

 

Teorin beskriver att i stora företag kan det vara svårt för en individ att processa stora 

mängder information på kort tid (Davenport & Kokina, 2017). Respondent D svarar 

i linje med Davenport och Kokina (2017) att det är i situationer såsom granskning 

av alla transaktioner som automatiserade processer kan spela en stor roll. 

Respondent D betonar även att flertalet arbetsmoment har automatiserats. Eftersom 

arbetsmoment har automatiserats har det resulterat i att revisorer idag kan utföra 

analyser i större omfattning än tidigare, vilket empirin betonar. Därför anses det att 

automatisering har en positiv påverkan på granskningsfasen. Däremot när det gäller 

att skapa kundkontakt och utforma analyser, belyser empirin att intelligenta system 

inte har utvecklats tillräckligt. För att kunna bygga relationer och analysera 

dokument krävs den mänskliga individens kritiska tänkande samt analysförmåga, 

vilket teorin och empirin styrker. Revisionen kräver mänskliga bedömningar, vilket 

Bloch et al. (2014) och Manson et al. (2001) belyser. Teorin förklarar att 

automatiseringen inte kan ersätta den mänskliga revisorn, men kan agera som stöd i 

revisionsarbetet (Bloch et al. 2014; Manson et al. 2001). Att den mänskliga revisorn 

inte kan ersättas i granskningsfasen har stöd i flera resonemang utifrån både teori 

och empiri.  

 

Under intervjun beskriver respondent B att kvalitén har förbättrats eftersom 

digitaliseringen har frigjort tid för revisorer.  Mer tid kan således läggas på analyser 

och granskning istället för standardiserade arbetsuppgifter, vilket stärks av 

respondent B samt artikeln skriven av Bierstaker et al. (2008). Enligt teorin kommer 

digitaliseringen bidra till ersättning av revisorns arbetsuppgifter och att kraven på 

revisorer ökar (Wiklund, 2018). Respondent C svarar i linje med Civilekonomen 

(2018) och betonar att som nyutbildad revisor går det att utnyttja sin professionella 
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kunskap på ett bättre sätt än tidigare. Digitaliseringen utifrån den insamlade empirin 

har en positiv påverkan på granskningsfasen. Den positiva påverkan kan anses bero 

på att revisorer idag kan utföra analyser på mer värdefull information än tidigare. 

 

Fastän digitaliseringen skapar bättre möjligheter för revisorer är det viktigt att kunna 

sätta data som sållats bort av digitala program i kontext för att kunna förmedla 

väsentlig information till kunden. Respondent C betonar vikten av att inte förlita sig 

på tekniken utan ha i åtanke att tekniken kan göra fel. Vidare påvisar teorin och 

empirin att digitaliseringen har en negativ påverkan ifall den skulle ta över moment 

relaterade till kunder såsom kundmöten. Slutligen styrker den insamlade empirin att 

om kundmöten tas över av automatiserade program uppstår risk att det blir omöjligt 

att läsa av kunden. 

 

5.2.3 Rapportering 

 
Enligt teorin är rapportering den tredje fasen i revisionsprocessen och består av en 

förklaring i text om revisorns ansvarsområde samt resultatet av den utförda 

revisionen (Grey & Manson, 2005). Respondenterna A och B nämner att 

rapporteringen är det sista steget innan revisionsberättelsen ska upprättas. Denna 

studies empiri tyder på att digitaliseringen inte har haft samma påverkan på 

rapporteringsfasen som i de andra två faserna. Enligt empirin kan vissa delar av 

rapporteringen utvecklas, men avrapporteringen kommer aldrig bli helt 

automatiserad. Vidare betonar empirin att rapportering är det moment som är svårast 

att standardisera fullt ut, vilket resulterar i att processen blir svår att automatisera. 

Utifrån det empiriska resultatet går det att påvisa att det finns minst utrymme för 

automatisering i rapporteringsfasen. Detta beror på att rapporteringsfasen består av 

mänskliga bedömningar som är unika från fall till fall.  

 

Enligt Grey och Manson (2005) innehåller rapporterna iakttagelser och kritiska 

synpunkter på företagets interna kontroller, vilket studiens empiri styrker. Vidare 

skriver Grey och Manson (2005) att revisionen inte bara används för att upptäcka 

fel utan syftet är också att revisorerna ska ge förslag till förbättring. Det är även 

viktigt att kommunikationen mellan revisorn och företagsledningen fungerar bra, 

vilket resulterar i att fel kan identifieras snabbare och företaget kan åtgärda felen 

innan revisionsberättelsen upprättats (Grey & Manson, 2005). Vidare är det enligt 
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Grey och Manson (2005) viktigt att den löpande rapporteringen inkluderar en 

löpande granskning. För att det ska vara möjligt är det även viktigt att löpande 

kommunikation sker mellan alla inblandade parter. Utifrån empirin framgår det att 

revisorer levererar ut data i realtid till sina kunder. Vidare påvisar den insamlade 

empirin att det sker en löpande rapportering till kunder med förslag till förbättringar. 

Under intervjuerna betonar respondenterna A och B att ifall rapportering ska kunna 

ske löpande får den löpande granskningen mer relevans. Skulle revisorerna 

identifiera ett väsentligt fel är det enligt respondenterna A och B viktigt att 

underrätta företaget, i syfte att företaget ska kunna åtgärda felet innan 

revisionsberättelsen utformas.   

 

Avslutningsvis går det att påvisa med hjälp av studiens empiri att rapporteringsfasen 

har effektiviserats genom att rapportering till kund idag sköts digitalt. Denna studies 

empiri belyser att revisorerna har en vilja att effektivisera rapporteringsfasen 

ytterligare, men det anses vara en utmaning eftersom fasen inte består av 

standardiserade arbetsuppgifter. Slutligen påvisar studiens empiri att i 

rapporteringen krävs den mänskliga analysförmågan eftersom den är av stor 

betydelse för revisionsprocessens trovärdighet.  

 

5.3  Revisorsrollen 
Revisorn har i uppgift att utföra en revision av bolag eller föreningar, vilket innebär 

att revisorn oberoende granskar och uttalar sig om förhållandena i en verksamhet. 

Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska redovisningen och skapa sig en 

förståelse över hur styrelsen förvaltar de organisationer som de företräder. Vidare är 

revisorns arbetsuppgifter varierande eftersom redovisningen och styrelsens arbete 

sällan är lika mellan organisationer (FAR, 2020). Det finns tillräckligt med empiri 

som stödjer att revisorns mål med revisionen inte har förändrats av digitaliseringen. 

Empirin påvisar att målet med revisionen fortfarande är densamma, men i takt med 

digitaliseringen och dess utveckling har revisionsyrket förändrats, vilket har 

resulterat i en utveckling av revisorns roll. Empirin förklarar att standardiserade 

arbetsuppgifter försvinner i takt med digitaliseringens utveckling. Med detta sagt 

betonar samtliga respondenter att revisionsprocessen effektiviseras och revisorn kan 

skapa bättre relationer till sina kunder där båda parter får ökat förtroende för 

varandra.   
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Tidigare forskning skriver att inom revision ses en hotande aspekt genom att 

arbetsprocessen blir mer digitaliserad vilket minskar revisorsrollen. Detta beror på 

att de nya digitala lösningarna som exempelvis analysprogram, nya verktyg och 

dokument plattformar kan ersätta revisorns självständiga arbetssätt (Wiklund, 

2018). Denna studies empiri stödjer inte detta faktum, utan har en annan tolkning av 

tolkning, än vad tidigare forskning belyser. Empirin påvisar att digitalisering har 

ersatt självständiga arbetsuppgifter. Vidare anser den insamlade empirin att revisorn 

istället får en större betydelse för arbetet eftersom revisionsprocessen effektiviseras. 

Civilekonomen (2018) skriver att det finns indikationer på att digitaliseringen 

kommer leda till ersättning av revisorns arbetsuppgifter. Dock finns det uttalanden 

om att kraven för revisorer kommer vara högre och att revisorer istället lägger större 

fokus på mer komplexa arbetsuppgifter som har högre relevans för kunden 

(Wiklund, 2018). Studiens insamlade empiri styrker ovanstående teori. Vidare anser 

samtliga respondenter att digitaliseringen har påverkat revisorsrollen positivt. 

Empirin påvisar att revisorn har fått möjligheten att arbeta med mer komplexa 

arbetsområden som skapar värde för kunden. Detta är även något Carrington (2014) 

betonar och skriver att revisorer idag lämnar mer rådgivning än tidigare, vilket 

skapar ett mervärde för kunden.   

 

Fortsättningsvis belyser tidigare forskning att digitaliseringen sker i en snabbt 

accelererande takt, vilket skapar nya förväntningar samt utvecklar befintliga 

kompetenskrav hos revisorn (Wiklund, 2018). Revisorsrollen har länge inneburit 

granskning av redovisning samt hur styrelsen förvaltar olika organisationer som den 

företräder (FAR, 2017). Studiens empiri tyder på att revisorer kommer att behöva 

utveckla sina IT-kunskaper när de nya systemen införs, vilket samtliga respondenter 

anser kommer resultera i att det kommer finnas färre tjänster med enkla 

arbetsuppgifter. Enligt empirin är det viktigt att betona att bara för att enstaka 

moment försvinner får inte nästkommande moment mindre betydelse. Genom den 

insamlade empirin går det att göra ett antagande om att revisionsprocessens olika 

moment är lika viktiga.  

 

Avslutningsvis tyder den insamlade empirin och teorin på att det är vanligt i 

revisionsyrket att en revisor agerar rådgivare och lämnar råd till kunden. Carrington 

(2014) skriver att det är viktigt att revisorns opartiskhet och självständighet inte 

äventyras varken i samband med granskning eller rådgivning. Revisorns 



	

58 

huvudsakliga uppgifter kan således delas in i två olika roller där revisorn i ena rollen 

agerar som granskare och i den andra rollen som konsult. Den insamlade empirin 

tyder på att revisorn idag lämnar mer rådgivning än vad som tidigare har gjorts, 

vilket skapar ett mervärde för revisionsverksamhetens kunder. Samtliga 

respondenter anser att revisorsrollen har förändrats i takt med digitaliseringen och 

revisorn har därmed fått en mer rådgivande yrkesroll. Empirin visar att revisorn kan 

fokusera på att skapa värde för kunden eftersom digitaliseringen ersätter de 

standardiserade arbetsuppgifterna. Ersättning av standardiserade arbetsuppgifter 

resulterar i att trovärdigheten på revisorns arbete ökar, enligt samtliga respondenter. 

Denna studies empiri stödjer argumentet om att yrkesrollen har fått en alltmer 

betydande roll, där fokus mer ligger på att bygga relationer och skapa värde för 

kunden. Slutligen går det att påvisa med hjälp av teorin och empirin att digitalisering 

har bidragit till ökad effektivitet samt trovärdighet i revisionsprocessen.  

 
I denna studie används Technology Acceptance Model för att förutsäga acceptans av 

informationssystem och teknik (Bagozzi et al. 1989). Genom att undersöka 

individens upplevda nytta samt den upplevda användarvänligheten påvisar vilka 

faktorer som påverkar revisorer (Bagozzi et al. 1989). Under intervjuerna med 

samtliga respondenter belyser de att revisorer har en positiv inställning till ny teknik. 

Empirin betonar att ny teknik skapar nya arbetssätt som har som syfte att underlätta 

revisionsarbetet. Ny teknik anses ha resulterat till effektivare arbetssätt vilket har 

bidragit till bättre kvalitet på revisionen. Respondent C understryker att tekniken ska 

vara enkel för att revisorer ska vara villiga att implementera den i sin 

revisionsprocess. Samtliga respondenter anser att ny teknik bidrar till att mer tid 

frigörs och kan användas för viktigare delar i revisionsprocessen.  

 

Bagozzi et al. (1989) förklarar teknikanvändnings beteenden utifrån inre och yttre 

faktorer. Empirin tyder på att även revisorerna anser att inre och yttre faktorer har 

en betydande roll för implementering av ny teknik. Vidare belyser respondenterna 

B och C att implementeringen av ny teknik accepteras ifall tekniken fungerar. 

Vidare betonar respondent C att det är viktigt att revisorerna frivilligt använder ny 

teknik. Att revisorer använder ny teknik som bidrar till att revisorer kan utföra 

analyser och fatta bättre beslut än tidigare, påvisar det att revisorer accepterar den 

nya tekniken. Däremot tyder den insamlade empirin på att det är avgörande att byrån 

anammar den tekniken som idag existerar. Slutligen påvisar empirin att om inte 
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byrån är med och driver tekniken framåt, resulterar det i att revisorer inte har en 

möjlighet att använda sig av tekniken. 

 

5.4  Effektivitet och trovärdighet 
Effektivitet och trovärdighet är två väsentliga begrepp som användes under 

intervjuerna, men som inte har betonats i tidigare forskning. Alla fem respondenter 

betonade begreppen trovärdighet och effektivitet i samband med den allt mer 

digitaliserade revisionsprocessen samt revisorsrollen. Teorin påvisar att den nya 

tekniken har bidragit till ett effektivare arbetssätt som påverkar revisionsbranschens 

trovärdighet positivt.  

 

5.4.1 Effektivitet 

 
Vid intervjuerna med revisorsassistenterna och ekonomerna betonar de att 

effektivitet har fått en positiv effekt av digitaliseringens framfart, vilket även 

tidigare forskning påvisar (Aslani et al. 2011). Respondent A uttrycker att de nya 

verktygen har bidragit till ett effektivare arbetssätt eftersom revisorerna kan hantera 

information i större omfattning än tidigare. Vidare betonar respondent C att om en 

robot och människa jobbar mot samma mål resulterar det i att processen 

effektiviseras. Respondenterna C och D nämner SIE-filen som de anser bidra till 

ökad effektivitet. Vidare förklarar respondenterna C och D att rapporteringen till 

kund idag sker digitalt, vilket effektiviserar rapporteringen. Samtliga respondenter 

anser att när nya system tillkommer kan det vara jobbigt till en början, men när 

tekniken är förstådd resulterar det i effektivare revisionsarbete. Digitalisering 

underlättar revisorns arbetsuppgifter, vilket resulterar i att tid frigörs och revisorn 

kan således lägga tiden på mer komplexa arbetsområden  

 

5.4.2 Trovärdighet 

 
Trovärdigheten anses vara positivt påverkad av digitaliseringens framfart. Empirin 

påvisar att trovärdigheten har ökat i planeringsfasen eftersom robotar tar över 

standardiserade arbetsuppgifter. Samtliga respondenter har förklarat att de 

standardiserade arbetsuppgifterna har försvunnit i takt med digitaliseringens 

utveckling. Detta innebär att revisorn kan fokusera på att skapa bättre relationer till 
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sina kunder där båda parter får ökat förtroende för varandra. Tidigare forskning 

påvisar att IT medför att en kontinuerlig revision kan utföras, nämligen att 

revisionen utförs i realtid, vilket stärker revisionens trovärdighet (Alles et al. 2004). 

Vidare framgår det av empirin att programmen är krypterade vilket anses öka 

trovärdigheten för revisionen. 

 

5.5  Vidareutveckling av studiens modell 
Modellen nedan sammanfattar litteraturgenomgångens utveckling efter att resultat 

och analys genomförts. Effektivitet och trovärdighet är två väsentliga begrepp som 

samtliga respondenter har betonat. Genom en kombination av litteratur, 

grundläggande teorier, tidigare forskning samt efter en sammanställning av studiens 

analys har en figur 3 skapats. Figur 3 har skapats i syfte att sammanfatta och ge en 

överblick av litteraturgenomgången samt dess koppling till denna studies insamlade 

empiri. Fortsättningsvis redogör den för de begrepp som anses väsentliga för 

digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen. Figur 3 belyser på vilket sätt 

digitaliseringen har påverkat revisionsprocessens olika delar och revisorsrollen som 

enligt samtliga respondenter har bidragit till effektivitet och ökad trovärdighet.  
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Figur 3: Studiens utvecklade modell  
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6 Avslutande diskussion och slutsats 
I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsats att presenteras, vilket bygger på 

analysen av det empiriska materialet. Inledningsvis görs en sammanfattning av 

studien för att därefter besvara studiens frågeställning samt syfte. Slutligen redogörs 

för studiens bidrag och slutsats, vilket avslutas med förslag till framtida forskning. 

 

6.1  Sammanfattning av studie 
I dag påverkar den pågående digitaliseringen samhället i stort och är ett omtalat 

ämne inom revisionsyrket. Denna studie bidrar till att skapa en djupare förståelse 

kring ämnet och har som syfte att undersöka hur revisionsprocessen samt 

revisorsrollen har påverkats av den allt mer digitaliserade arbetsmiljön. Väsentliga 

begrepp såsom revisionsprocess, revisorns roll, digitalisering, automatisering, 

artificiell intelligens, Robotic Process Automation och Technology Acceptance 

Model har tillsammans med tidigare forskning använts som litteraturgenomgång. I 

analysen tillkom begreppen effektivitet och trovärdighet till studiens modell. I syfte 

att få en djupare förståelse kring ämnet har i denna studie kvalitativ forskningsmetod 

använts. Vid insamling av empiri utfördes intervjuer med revisorsassistenter samt 

ekonomer som sedan analyserades med koppling till studiens litteraturgenomgång. 

Vidare kommer denna studies frågeställningar och syfte att besvaras nedan. 

 

6.2  Studiens frågeställningar och syfte 
Studiens första frågeställning lyder: Har digitaliseringen positiv eller negativ 

inverkan på revisionsprocessens olika faser: planering, granskning och 

rapportering?  

  

Inledningsvis har det empiriska materialet tillsammans med litteraturgenomgången 

bidragit till en djupare förståelse för digitaliseringens påverkan på 

revisionsbranschen. Analysen har bidragit till identifiering av positiva effekter som 

digitaliseringen har frambringat. I vilken utsträckning digitaliseringen har påverkat 

revisionsprocessens olika faser: planering, granskning och rapportering på olika 

byråer kan inte denna studie påvisa. Däremot kan denna studie belysa vilka aspekter 

av digitaliseringen som har påverkat PwC:s revisionsprocess. Den aspekt som 

tydligt gick att identifiera var de standardiserade arbetsuppgifternas betydelse.  
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Den största betydelsen som digitaliseringen haft för revisionsprocessens utveckling 

gäller de standardiserade arbetsuppgifterna, vilket tydligt framkommer av studiens 

intervjuer. Denna studies analys påvisar att revisionsprocessens tre delar har blivit 

påverkade olika mycket, vilket beror på vilka de standardiserade arbetsuppgifterna 

är samt om de blivit automatiserade. Den insamlade empirin betonar att om ett 

moment ska kunna automatiseras måste det först standardiseras. Studien visar på att 

planeringsfasen är den fas som innehåller flest standardiserade arbetsuppgifter, 

vilket resulterar i att planeringsfasen är det moment som har haft störst utveckling. 

Vidare påvisar denna studie att även granskningsfasen blivit positivt påverkad av 

digitaliseringens framfart genom att vissa delar har automatiserats och på så sätt 

effektiviserat revisorns arbete. Däremot visar studien att granskningen är i behov av 

mänsklig analys samt relationsbyggande mot kund, vilket bidrar till att fullständig 

automatisering blir problematisk att införa. Fortsättningsvis tyder denna studies 

analys på att digitaliseringen inte har haft samma påverkan på rapporteringsfasen 

som i de andra två faserna. Analysen påvisar att vissa delar av rapporteringen har 

potential till utveckling, men utifrån intervjuerna dras slutsatsen att 

avrapporteringen aldrig kommer bli helt automatiserad. Denna studie konstaterar att 

den utvecklade tekniken har bidragit till ett effektivare arbetssätt, genom att 

revisorerna kan hantera information i större omfattning än tidigare. Det effektivare 

arbetssättet tyder enligt denna studie på en positiv inverkan på revisionsprocessen 

och dess olika delar. Denna studies resultat påvisar även att resultatet av ett mer 

digitaliserat arbetssätt bidrar till mindre manuell hantering.  

  

Den andra frågeställningen lyder: Har revisorsrollen fått en ny betydelse med 

digitaliseringens framfart?  

  

Vad gäller digitaliseringens påverkan på revisorsrollen har två aspekter synliggjorts: 

de standardiserade arbetsuppgifternas betydelse och IT-kompetensen hos 

medarbetarna. I takt med digitaliseringens utveckling har effektivare arbetssätt 

uppkommit eftersom standardiserade arbetsuppgifter har tagits bort från 

revisionsprocessen. Resultat av detta har skapat fördel för revisorsrollen eftersom 

de digitala hjälpmedlen visar sig bidra till att tid sparas och kan läggas på mer 

komplexa frågor. Vidare har studiens analys identifierat att kundkontakten har blivit 

effektivare genom att revisorer kan förbereda sig innan kundmötena och således 
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ställa väsentliga frågor. Slutligen tyder studiens resultat på att revisorn får en allt 

mer betydande roll eftersom revisionsprocessen har effektiviserats.  

  

Avslutningsvis har digitaliseringen resulterat i att revisorernas kompetens sätts på 

prov, eftersom IT-kunskaper efterfrågas i större utsträckning. Studiens resultat visar 

på att idag rekryteras individer med IT-kunskaper i syfte att effektivisera 

revisionsarbetet, vilket enligt denna studie anses vara en positiv aspekt eftersom 

revisionsbyråerna tar hänsyn till vad samhället efterfrågar. Fastän kundkontakten 

har blivit allt mer digitaliserad, upplevs ansvaret enligt studiens analys vara 

oförändrat vilket beskrivs vara positivt. Denna studie ville undersöka hur 

revisorerna accepterar informationssystem samt den nya tekniken. Individens 

upplevda nytta och upplevda användarvänligheten är faktorer som påverkar 

revisorn. Studiens empiri påvisar att de anställda har haft en positiv inställning till 

den nya tekniken eftersom den har bidragit till att underlätta deras revisionsarbete. 

Slutligen belyser analysen att tekniken måste vara enkel för att revisorerna ska vilja 

använda den, men för att detta ska vara möjligt behöver byrån anamma den nya 

tekniken och ständigt utveckla den.    

  

Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur revisionsprocessen samt 

revisorsrollen har påverkats av den allt mer digitaliserade arbetsmiljön.  

  

Aspekter som ansågs väsentliga är de standardiserade arbetsuppgifterna samt IT-

kompetensen hos medarbetarna. Vidare försökte vi tyda om det fanns en koppling 

mellan digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen och revisorsrollen. Utifrån 

analysen kan vi dra slutsatsen att den allt mer digitaliserade revisionsprocessen har 

påverkat revisorsrollens betydelse, vilket vi anser är en positiv effekt. Denna studie 

drar slutsatsen att digitaliseringen har påverkat revisionsbranschen positivt eftersom 

både revisionsprocessen har effektiviserats som har bidragit till att revisorsrollen har 

fått en ny betydande roll inom revisionsarbetet. Vidare anser vi att ett effektivare 

arbete resulterar i att revisorerna sparar tid och kan fokusera på alltmer komplexa 

frågor samt agera mer en rådgivare. Därför anser vi att kvalitén på revisionen har 

förbättrats då större mängder data kan granskas på ett bättre sätt jämfört med 

tidigare.    
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6.3  Studiens bidrag och slutsats 
Vi vill betona att digitalisering är ett betydelsefullt samt aktuellt ämne i 

revisionsbranschen, vilket har varit denna studiens forskningsfält. Till skillnad från 

tidigare forskning inom ämnet har vi med hjälp av kvalitativ forskningsmetod 

kunnat identifiera tydliga förändringar i revisorns arbetsuppgifter samt arbetsroll. 

Syftet med den kvalitativa forskningsmetoden var att få en djupare förståelse för 

vilka aspekter som har varit de mest väsentliga för det nya arbetssättet samt 

revisorsrollen.  

  

Studiens empiriska material har bidragit till att få tillgång till betydande personer på 

revisionsbyrån PwC i Malmö och Lund. Eftersom det inte fanns möjlighet till 

intervjuer på plats utfördes intervjuerna via två olika plattformar där både ljud och 

bild fanns att tillhandahålla, vilket bidrog till att intervjuerna blev mer personliga 

och djupgående. Respondenterna hade passande yrkesroll för intervjuerna, vilket 

gjorde att vi som författare kunde få fram värdefull information och välformulerade 

svar. Vidare har tolkning av respondenternas svar utförts av oss författare, vilket kan 

ha orsakat att fler tolkningar finns som inte har iakttagits. Slutligen kan det 

konstateras att ifall någon annan hade utfört intervjuerna och tolkat dem hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut.  

  

Ett teoretiskt bidrag uppnås genom att funnen empiri ställs mot teori där det 

framkommer att byrån arbetar ständigt med standardiserade arbetsuppgifter, 

utveckling av teknik och att revisionsbyrån anställer individer med god vilja att möta 

den nya tekniken. Det visar sig också att befintlig teori inom digitalisering har 

tendens att inte fokusera på nackdelar i lika stor utsträckning som fördelar. Detta 

resulterar i att den befintliga teorin inte fångar upp vikten av olika aspekter som 

existerar, vilket resulterar i ett forskningsgap som bör fyllas. Denna studies empiri 

betonar att nya digitala verktyg tar tid att implementera eftersom de måste prövas 

och justeras efter behov. Vidare lyfter empirin fram att det är viktigt att inte förlita 

sig alltför mycket på systemen utan att istället förstå hur digitala system fungerar 

och vad revisorer bör fokusera närmare på. Slutsatsen av ovan är att det är av stor 

vikt att revisionsbyråer är med och utvecklar den digitala framfarten och anpassar 

sina program och digitala verktyg utifrån samhällets förändringar. Studiens 

praktiska bidrag har skapats genom att området som undersöktes även är högst 

aktuellt i praktiken bland byråerna. Genom studien går det därmed att få en bättre 
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inblick i hur digitaliseringen påverkar revisionsbranschen som bidrar till nya insikter 

som kan vägleda revisorerna i deras fortsatta arbete. Vidare bidrar denna studie till 

två samhälleliga bidrag. Det första samhälleliga bidraget som gick att identifiera är 

att digitalisering kan effektivisera samhället genom att tid sparas. Det andra 

samhälleliga bidraget är att fler jobb tillkommer i takt med digitaliseringens 

framfart.  

  

Det går att konstatera att vår studie har begränsningar, vilket gör det svårt att 

generalisera. Detta eftersom antalet respondenter är begränsade samt att intervjuerna 

endast utfördes med anställda på PwC. För att en generalisering ska kunna göras 

krävs fler intervjuer som utförs på fler kontor. Dock har vissa av våra slutsatser gått 

att identifiera med tidigare uppsatser kring ämnet, vilket stärker vår studies resultat 

och påvisar ett tydligt teoretiskt bidrag.   

  

Uppsatsen som är skriven av Karlsson & Lehtinen (2018) har en slutsats som går i 

linje med denna studies resultat. Författarna Karlsson & Lehtinen (2018) påstår att 

arbetsmetodiken har blivit effektivare på grund av digitaliseringens påverkan på 

revisionsbranschen. Jacobs & Majoran (2019) har i sin kandidatuppsats undersökt 

på vilket sätt Big Four arbetar med det nya digitala arbetssättet, vilket skiljer sig från 

vår studie då vi enbart har fokuserat på PwC. Dock har både vi och Jacobs & 

Majoran (2019) kommit fram till en liknande slutsats kring ämnet, vilket är att 

digitaliseringen har effektiviserat samt förbättrat revisorns arbete. Vidare betonar 

Jacobs & Majoran (2019) att revisionsyrket har genomgått stora förändringar, vilket 

även vår studie påvisar. Ytterliggare kandidatuppsats som går i linje med vår studie 

är uppsatsen skriven av Johansson & Weijerman (2018) som har utfört en fallstudie 

i syfte att att undersöka hur digitaliseringen har påverkat revisionsprocessen. 

Resultatet av Johansson & Weijerman (2018) studie påvisar att ny kompetens 

kommer att efterfrågas hos de nya revisorerna som även vår studies resultat belyser. 

En annan slutsats som Johansson & Weijerman (2018) har kommit fram till är vikten 

av att vara medveten om digitaliseringens negativa inverkan, vilket är något vår 

studie inte har fokuserat på och därmed kan inte slutsats dras kring denna fråga.   

  

Vår tolkning av digitaliseringens påverkan på revisionsprocessens tre delar: 

planering, granskning och rapportering är att digitaliseringen har påverkat delarna 

olika mycket. Av analysen går det att göra en tolkning att planeringsfasen är mest 
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påverkad eftersom den till en början bestod av flertalet standardiserade 

arbetsuppgifter som har automatiserats. Vidare dras slutsatsen att granskningsfasen 

har blivit positivt påverkad. Detta eftersom tid har sparats och således kan läggas på 

mer komplexa arbetsområden, vilket resulterar i att analyserna har förbättrats. 

Rapporteringsfasen har inte påverkats i samma utsträckning som de andra två 

delarna eftersom rapporteringsfasen är till största del beroende av människan.  

  

Fortsättningsvis är vår tolkning att revisorer idag kan lägga mer tid på 

värdeskapande arbetsuppgifter som bidrar till att ge större värde för kunden. Detta 

eftersom revisorer har tillgång till större mängd data vilket förbättrar analyserna, 

möjliggör flexibilitet och skapar mer utmanande arbetsuppgifter. Revisorsrollen får 

till följd av digitaliseringen en mer betydande roll som resulterar i 

kompetenshöjning inom revisionsbranschen. Eftersom digitalisering inom 

revisionsbranschen handlar om att se helheten och utföra arbetsuppgifterna 

effektivare genom att använda digitala verktyg, går det att konstatera att 

revisionsbranschen befinner sig i fasen där människa och maskin ska komplettera 

varandra.  

  

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen tidigare forskning har fått liknande 

slutresultat vid forskning inom liknande område. Vår studie påvisar att 

digitaliseringen redan har bidragit till stora förändringar i revisionsprocessen samt 

revisorsrollen. Utifrån studiens resultat anser vi att digitaliseringens utveckling 

kommer fortsätta och påverka värdeskapandet i revisionsbranschen. Detta eftersom 

det kommer kunna skapas ett mervärde genom att det blir större fokus på̊ rådgivning 

och djupare analyser, löpande revision, realtidsdata och kundrelationer. Detta 

förväntas påverka vilka egenskaper som behövs hos en revisor samt efterfrågan på̊ 

revision. Slutligen dras slutsatsen att digitaliseringen har haft en positiv inverkan på 

revisionsprocessen och att revisorsrollen har fått en mer betydande roll.  

 

6.4  Förslag till framtida forskning 
I denna studie gick det att identifiera att revisionsarbetet är regelstyrt och friheten 

till att bestämma själv över hur planering, granskning och rapportering ska se ut är 

begränsad. Därför anser vi att det vore intressant att forska kring hur stor betydelse 
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lagar och regler har för digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen eftersom 

denna studie inte kan dra en generell slutsats då underlag saknas inom området.   

  

Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att undersöka gapet mellan 

utbildning på universitet samt högskolor och vilken kunskap revisionsbyråerna 

förväntar sig från nyexaminerade ekonomer. Empiriinsamlingen betonar vikten av 

att revisionsbyråer bör följa digitaliseringens utveckling för att ständigt kunna 

leverera ut. Vi anser att detta borde undersökas genom en kvalitativ forskningsmetod 

i syfte att uppnå en djupare förståelse inom området.  

  

En aspekt som denna studie inte tar hänsyn till är skillnader mellan utvecklingen av 

digitala verktyg i mindre revisionsbyråer jämfört med större byråer. Det vore därför 

intressant att jämföra skillnader i digitaliseringen mellan stora och mindre byråer. 

Mindre byråer besitter inte samma ekonomiska kapital jämfört med stora 

revisionsbyråer, vilket kan vara en bidragande faktor till att de inte kan vara med på 

digitaliseringens utveckling. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Inledande frågor: 

• Berätta kortfattat om dig själv? 

• Hur länge har du jobbat i branschen? 

• Vilken roll har du i företaget? Vilken typ av uppdrag jobbar du med? 

• Vad innebär digitalisering/att arbeta digitalt för dig? 

Digitaliseringen 

• Vilka fördelar ser du med den ökade digitaliseringen avseende 

revisionsprocessen? 

• Vilka risker / nackdelar ser du med den ökade digitaliseringen avseende 

revisionsprocessen? 

Automatisering 

 

• Anser ni att automatisering kan ersätta de mänskliga värderingarna? 

• Anser ni att tekniken förstärks med hjälp av olika hjälpmedel som finns 

tillgängliga? Bidrar det till att effektivisera ert arbete?  

• Kompletterar tekniken era arbetsuppgifter? Dvs bidrar tekniken till att en del 

arbetsuppgifter kan skötas självständigt? 

• Har någon teknik ersatt personal? Hur i så fall? 

• I vilka moment eller delar av revisionen passar automatisering av revisionen 

• bäst? 

• I vilka moment eller delar av revisionen passar inte automatisering? 

 

Artificiell intelligens 

• Vilka typer av digitala revisionsverktyg är aktuell för revisionsbranschen och 

på vilket sätt påverkar den revisionen?  

• Hur långt har ni kommit med forskningen? Vad är ert syfte med att skapa 

intelligenta system? 

• Ser ni någon skillnad mellan att arbete utförs av intelligenta system istället för 

manuellt av mänskliga revisorer? 
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• Hur vänder ni er till följande påstående “artificiell intelligens och automatisering 

bidrar till att revisorer kommer kunna utföra sina analyser i större omfattning på 

kortare tid jämfört med förr”? 

TAM 

• Vilken uppfattning och vilka förväntningar har ni på tekniken? 

• Anser ni den nya tekniken är ansträningsfri? Alltså att den är enkel att använda?  

• Vilka värderingar anser ni är viktiga kring tekniken? Är revisorerna frivilliga att 

använda ny teknik?   

• Hur vänder sig era kunder till den nya tekniken och vilket inflytande har det på 

er?  

• Hur anser ni att er trovärdighet har påverkats gentemot era kunder? 

Trovärdighet 

• Anser du att det är mer/mindre tillförlitliga system i och med digitaliseringen? 

• På vilket sätt är dem mer/mindre tillförlitliga?  

• Upplever du att kunderna tycker att de automatiserade och mer tillgängliga 

tjänsterna är tillförlitliga? 

• Upplever du att medarbetarna tycker att de automatiserade och mer tillgängliga 

tjänsterna är tillförlitliga? (risk för fel) 

• Finns det en större risk för att obehöriga kan få åtkomst till information nu 

jämfört med tidigare? 

 

Revisionsprocessen 

• Kan du beskriva på̊ vilket sätt digitaliseringen har påverkat planeringsfasen? 

• På vilket sätt påverkas riskbedömningen av digitaliseringen? 

• Hur skulle du beskriva att väsentlighetsbedömning påverkas av 

digitaliseringen? 

• Kan du beskriva på̊ vilket sätt digitaliseringen har påverkat granskningen i 

revisionen? 

o På vilket sätt har granskningsmetoderna förändrats? 

o På vilket sätt har granskningsåtgärder förändrats? 

• På vilket sätt har dokumentationen påverkats av digitalisering? 
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• Kan du beskriva på̊ vilket sätt digitaliseringen har påverkat rapporteringen i 

revisionen? 

Kompetensbehov och Kvalitet 

• På vilket sätt har revisorernas kompetensbehov påverkats av digitaliseringen? 

• Har kvaliteten av arbetet kring revisionen påverkats? På vilket sätt? 

• Vilken koppling finns det mellan digitalisering och kvaliteten av revisionen? 

Effektivitet 

• Hur har effektiviteten kring revisionen påverkats? 

o Hinner ni med fler revideringar per revisor nu i samband med 

digitaliseringens framfart? 

o Hur mycket tid lägger ni på en revidering idag jämfört med tidigare?  

Övrigt 

• Är det någon fråga du tycker vi borde ställa som vi har glömt? 

 

 

 

 


