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revisionsbranschen   inom   ett   flertal   olika   aspekter   och   därmed   i   stor   omfattning  
förändrat   relationen   mellan   revisor   och   kund.   Den   mängd   samt   på   vilket   sätt  
digitaliseringen  har  förändrat  relationen  skiljer  sig  åt  beroende  på  revisorns  respektive  
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Förord  
Äntligen har vi nått målet av tre års studier och slutet av denna kandidatuppsats. Det har 

varit en otroligt lärorik och rolig utmaning. Efter en lång och krävande process önskar vi 

nu att tacka de som stått vid vår sida under föregående tio veckor. 

För det första vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Eva Lövstål. Hon har varit ett 

enormt stöd genom arbetets gång och hjälpt oss att fullfölja denna studie. Med hennes 

kreativa tankesätt, tillgänglighet samt hjälpsamhet är vi otroligt tacksamma för att hon 

varit vår högra hand. 

För det andra vill vi tacka övriga lärare involverade i examensarbetet för deras 

engagemang under kursens gång. Vi har fått stöd och hjälp utifrån relevanta föreläsningar 

som legat till grund för delar av studiens upplägg. Utan deras kunskap och förmåga att 

lära hade vi inte varit där vi är idag. 

För det tredje vill vi tacka de respondenter som tagit sig tid att delta i vår studie trots att 

det varit en stressig period för många. De har bidragit med en stor mängd underlag och 

varit avgörande för studiens utförande. 

För det fjärde vill vi rikta ett enormt stort tack till familj och vänner. Sedan dag ett har de 

funnits vid vår sida och stöttat oss när det behövts som mest. De har gett oss motivation 

till att fortsätta då vi fyllts av uppgivenhet och inspirerat oss till ett flertal idéer i denna 

studie. 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra. Vi har nu stått ut med varandra dygnet runt i tio 

tuffa veckor och tack vare varandras stöd uppnått en av våra stora drömmar. 

 

Kristianstad, juni 2017 

 

 

Minna Johnsson   Amanda Lind  
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1.  Inledning  
I det första kapitlet presenterar vi studiens bakgrund, problemdiskussion och 

problemformulering vilket leder fram till studiens syfte: utifrån ett revisors- respektive 

kundperspektiv utforska digitaliseringens utveckling inom revisionsbranschen med 

fokus på relationen mellan revisor och kund. Avslutningsvis introduceras de 

avgränsningar som gjorts samt en kort presentation av studiens fortsatta disposition. 

1.1.   Bakgrund  
Det digitaliserade samhället är här och nu. Det innebär att digital kommunikation samt 

digital interaktion mellan verksamheter, människor och föremål sker naturligt. 

Digitaliseringen påverkar hur vi utför saker, hur vi upplever saker, hur vi tar oss an 

uppgifter och hittar lösningar (SOU 2015:91). För att företag ska fortsätta vara 

konkurrenskraftiga behöver digitaliseringens möjligheter användas på rätt sätt. 

Digitaliseringen ger företag större möjlighet att effektivisera befintlig verksamhet, 

skapa nya produkter och tjänster men också att marknadsföra produkter respektive 

tjänster samt upprätthålla kundkontakt (Tillväxtverket, 2016). Digitaliseringens 

utveckling medför också en omställning till en mer automatiserad bransch och 

svårigheter inom ett flertal branscher. Stora delar av tjänstemannayrken för välutbildade 

personer riskerar att bli överflödiga och därigenom utkonkurreras (Stiftelsen för 

Strategisk Forskning, 2014). 

Digitaliseringen är en av samhällets mest uppmärksammade förändringar och ett flertal 

studier har gjorts i takt med dess utveckling. Förändringen är stor inom en mängd olika 

företag och däribland även revisionsbyråerna. Nya tekniker och system, prispress på 

tjänster samt nya aktörer på arenan är tydliga tecken på en ökad digitalisering. Den 

digitala tekniken är en viktig pågående förändring och blir allt mer avgörande för 

värdeskapande i processer (FAR & Kairos Future, 2016).  

I samband med digitaliseringens utveckling står revisionsbranschen inför ett flertal stora 

utmaningar. Förutom omställningen till en mer automatiserad bransch och förändrad 

yrkesroll, ligger en stor utmaning i att kommunicera med kunderna under denna 

pågående förändring. Digitaliseringen innebär bland annat att kunder i allt högre grad 
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sköter en stor del av arbetet på egen hand med hjälp av olika programvaror vilket 

resulterar i att revisorn får en alltmer rådgivande roll (Marténg, 2016).  

Sammanfattningsvis kan digitaliseringen skapa nya värden i företag vilket kan leda till 

effektivisering, ytterligare affärsmöjligheter och nya sätt att jobba med kunder 

(Tillväxtverket, 2016). En digitaliseringsresa görs däremot inte över en natt, viktigt att 

påpeka är att processen är lång och det är inte säkert att kunden förstår vad 

omställningen faktiskt innebär (Marténg, 2016). 

1.2.   Problemdiskussion  
Det finns studier som visar att revisionsbranschen är under ständig förändring 

(Bierstaker, Burnaby & Thibodeau, 2001; Ismail, Haron, Ibrahim & Isa, 2006). 

Revisionsbyråer arbetar för att utvecklas i takt med förändringen och kunder övergår 

alltmer till digitala system samt programvaror. Det finns forskare (Bierstaker m.fl., 

2001; Salijeni, Samsonova-Taddei & Turley, 2016) som menar att moderna system gör 

att revisorer kan utföra processer digitalt vilket resulterar i att effektiviteten ökar genom 

att lagring samt transaktioner kan göras elektroniskt. Trots positiva aspekter utifrån 

studier av utvecklingen (Bierstaker m.fl., 2001; Halaweh & Massry, 2015; Salijeni 

m.fl., 2016) anses omvandlingen ske i en allt snabbare takt då social, politisk, 

ekonomisk samt teknisk utveckling ökar drastiskt (Smith, 2011) och ett flertal författare 

anser att företag som inte anpassar sig till dagens förändringstakt riskerar att slås ut 

(Bierstaker m.fl., 2001; Breman & Felländer 2014). Ökad risk att företag slås ut visar på 

en negativ aspekt i förhållande till digitaliseringens utveckling. Utifrån diskussionen 

ovan kan utläsas att tidigare forskning visar på positiva respektive negativa aspekter 

kring digitaliseringens utveckling och dess påverkan på revisionsbranschen. I sin tur 

visar positiva respektive negativa aspekter på ett dilemma och väcker ett intresse för en 

empirisk studie utifrån olika perspektiv av digitaliseringens utveckling inom 

revisionsbranschen (jmf. Bierstaker m.fl., 2001; Breman & Felländer, 2014; Halaweh & 

Massry, 2015; Salijeni m.fl., 2016; Smith, 2011). 

Studier kring digitaliseringens förändring har utförts i ett flertal branscher (jmf. Lenka 

m.fl., 2017), bland andra detaljhandel (Hagberg, Sundstrom & Egels-Zandén, 2016), 

välfärdsorganisationer (Hansen, Lundberg & Syltevik, under utgivning) samt 

banksektor (Kirakosyan & Dănăiaţăb, 2014). Inom banksektorn har digitaliseringens 
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utveckling lett till stora förändringar. Utvecklingen har bland annat bidragit till att 

banker har tvingats ändra sitt sätt att kommunicera med kunder och addera 

uppmärksamhet på kundrelation samt kommunikation (Kirakosyan & Dănăiaţăb, 2014). 

Till skillnad från studier relaterade till banksektorn (Kirakosyan & Dănăiaţăb, 2014) 

saknas ytterligare vetenskaplig forskning om hur den digitaliserade utvecklingen 

påverkar revisorns relation till kunden. Majoriteten av tidigare forskning har en 

inriktning på den digitala utvecklingens förändring av revisorn med ett fokus på den 

traditionella arbetsprocessen och forskare har i princip uteslutit förändringen ur ett 

kundperspektiv (se t.ex. Bierkstaker m.fl., 2001; Salijeni m.fl., 2016). I sin tur väcks ett 

intresse för relationen mellan revisor och kund samt hur deras sätt att kommunicera har 

förändrats på grund av det utvecklade digitaliserade samarbetet dem emellan. 

Revisionsbranschen är en av de branscher där en omfattande diskussion har skett kring 

revisorns hantering av kundrelationer (se t.ex. De Ruyter & Wetzels, 1999; Kuenzel & 

Krolikowska, 2008). Enligt Baker m.fl. (2009) har ökat fokus på relationen och lojalitet 

gentemot verksamheten gett upphov till en effektiviserad arbetsprocess. I dagens 

digitaliserade samhälle har arbetsprocessen i sin tur påverkats av utvecklingen av 

elektroniska kommunikationskanaler vilket kan kopplas samman med kundens 

upplevda servicenivå. Forskare (se t.ex. Zabava Ford, 2003) menar att den 

kommunikation vi tidigare upplevt i kundrelationer inom professionella tjänster i allt 

större utsträckning ersätts med korta, opersonliga möten. Trots studier som visar på ett 

ökat antal opersonliga möten finns även forskare som menar att den interpersonella 

kommunikationen förblir avgörande när det gäller att utveckla och vårda kundrelationer 

(Patterson 2016). Ovan nämnda studier har tidigare gjorts utifrån ett kundperspektiv 

med inriktning gentemot generella tjänster (se t.ex. Patterson, 2016; Zabava Ford, 2003) 

vilket väcker ett intresse för en liknande preciserad studie inom revisionsbranschen. 

Följaktligen kommer denna uppsats undersöka förändringen av digitaliseringens 

utveckling och dess påverkan på revisorns relation till kunden. En unik studie i 

förhållande till tidigare studier där digitaliseringen anses ha stor påverkan på 

banksektorn (Kirakosyan & Danaitab, 2014), på revisionsteam (Vasarhelyi m.fl., 2014) 

och på revisorns iakttagelse av försiktighet under implementering av digitala tjänster 

(Bhimani & Willcocks, 2014). Risken för misslyckande under anpassning till 

digitaliseringens förändringstakt samt förändringsgrad visar på bristande kunskaper 
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(Breman & Felländer, 2014), vilket leder till att ytterligare studier av ämnet spelar en 

viktig roll för revisionens hållbarhet i framtiden. I sin tur skiljer sig denna studie från 

tidigare studier. Det saknas idag förståelse för hur digitaliseringsfunktioner skapar värde 

för kunder samt i vilken grad det påverkar hur man integrerar med kunder (jmf. Lenka, 

Parida, & Wincent, 2017). 

1.3.   Problemformulering  
I brist på tidigare studier samt ett behov av ökad förståelse i takt med digitaliseringens 

förändring av relationen mellan revisor och kund introduceras följande forskningsfråga: 

Hur har digitaliseringens utveckling förändrat revisorns och kundens relation till 

varandra samt hur upplevs denna förändring av båda parter? 

1.4.   Syfte  
Studien syftar till att, utifrån ett revisors- och kundperspektiv, utforska digitaliseringens 

utveckling inom revisionsbranschen med fokus på förändringen av samarbete, 

kommunikation, relationskvalitet samt tillförlitlighet mellan revisor och kund. 

1.5.   Avgränsningar  
Digitaliseringens utveckling anses förändra revisionsbranschens integration av 

redovisning och rådgivning. Fokus ligger i denna studie på utvecklingen av revisionen 

vilket resulterar i att studiens område avgränsas genom exkludering av redovisning samt 

rådgivning. 

1.6.   Disposition  
Kapitel 2 – Vetenskaplig metod 

I det andra kapitlet introduceras den vetenskapliga metod som ligger till grund för 

studien. Den vetenskapliga metoden består av studiens forskningsfilosofi samt strategi. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Här redogörs för de 

centrala begrepp, modeller och tidigare forskning som ligger till grund för utvecklingen 

av den modell som tillämpas i förhållande till den empiriska metoden samt analysen. 

Kapitel 4 – Empirisk metod 
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I det fjärde kapitlet introduceras studiens empiriska metod. Den empiriska metoden 

består av studiens tillvägagångssätt där intervjuer ligger till grund för metodvalet. I sin 

tur görs en beskrivning av studiens två intervjuguider följt av studiens urval. Därefter 

följer en beskrivning av studiens analysmetod och den kvalitativa metodens 

tillförlitlighet. Avslutningsvis presenteras de etiska överväganden som beaktats under 

studiens utförande. 

Kapitel 5 – Presentation av empiri 

I det femte kapitlet presenteras studiens insamlade empiri. Kapitlet inleds med en 

presentation av de elva respondenter som ligger till grund för studiens insamlade empiri. 

Därefter presenteras insamlad empiri i syfte att skapa en empirinärhet och 

analysförberedande struktur inför nästkommande kapitel. 

Kapitel 6 – Empirisk analys 

I det sjätte kapitlet presenteras studiens empiriska analys. En tolkning görs av 

intervjumaterialet med koppling till tidigare forskning samt empiri. Strukturen för 

kapitlet baseras på studiens tidigare presenterade teoretiska referensram och 

analysmodell. Avslutningsvis presenteras två analytiska modeller utifrån revisorns 

respektive kundens perspektiv baserade på tidigare analysmodell, presentation samt 

analys av empiri. 

Kapitel 7 – Slutsatser och bidrag 

I det sjunde och sista kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån det syfte samt den 

frågeställning som ligger till grund för denna studie. Studiens övergripande resultat 

presenteras och därefter görs en indelning av slutsatserna gentemot revisorns respektive 

kundens perspektiv. I sin tur redogörs för studiens teoretiska respektive praktiska bidrag 

samt begränsningar i förhållande till val av metod. Avslutningsvis redogörs för förslag 

till framtida forskning. 
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2.  Vetenskaplig  metod  
I detta kapitel presenterar vi den vetenskapliga metod som används i denna studie. Den 

vetenskapliga metoden består av studiens forskningsfilosofi följt av studiens 

forskningsstrategi. De metodologiska ställningstagandena presenteras i samband med 

de bakomliggande resonemang som ligger till grund för respektive val. Samtidigt görs 

också kopplingar till studiens forskningsfråga och syfte. Den vetenskapliga metoden 

bäddar även för delar av den kommande teoretiska referensramen. 

2.1.   Forskningsfilosofi  
Eftersom studien syftar till att utforska digitaliseringens utveckling och dess påverkan 

till förändring av relationen mellan revisor och kund används ett hermeneutiskt synsätt. 

Det hermeneutiska synsättet bidrar till en möjlig tolkning och en djupare förståelse av 

hur förändringen uppfattas av revisor respektive kund. Hermeneutik som ett 

tolkningsbaserat perspektiv bidrar i denna studie till en unik kunskap i förhållande till 

digitaliseringen som en förändring, vilket även framgår i studiens teoretiska referensram 

(se kapitel 3). Genom ett revisors- och kundperspektiv påvisar även hermeneutiken 

ingen objektiv social verklighet utan snarare olika förståelser av verkligheten. Den 

verklighet som konstrueras med hjälp av denna studie är beroende av revisorns samt 

kundens erfarenheter och deras delgivande av information. Det är i denna aspekt 

hermeneutiken skiljer sig från positivismen, eftersom positivismen syftar till att 

beskriva en objektiv verklighet (Bryman & Bell, 2013). Till sist ligger utmaningen i 

tolkningen av respondenternas uppfattning och konstruktion av digitalisering i 

förhållande till dess kundrelation. Genom att i studien utveckla kunskap i takt med en 

ständig tolkningsprocess där insamlad empiri införlivas i en vidare tolkningsram erhålls 

en hermeneutisk syn på kunskapsutvecklingen (Jacobsen, 2017). Anledningen till att ett 

mer tolkningsbaserat synsätt valts är möjligheten att skapa förståelse för förändringen 

av revisorns relation till kunden som många i nuläget saknar. Trots tidigare forskning 

och kunskap inom digitaliseringens förändring av branschen (se t.ex. Bhimani & 

Willcocks, 2014; Bierstaker m.fl., 2001; Ismail m.fl., 2006) saknas kännedom om hur 

revisor och kund ser på relationen till varandra efter implementeringen av digitala 

teknologier. Hermeneutiken bäddar även för den teoretiska referensram som ligger till 

grund för denna studie (se kapitel 3). Det tolkningsbaserade synsättet bidrar till en 
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konkretisering av centrala begrepp samt en ökad förståelse för revisorns och kundens 

upplevelser av digitaliseringens utveckling. 

Frågeställningen hur digitaliseringens utveckling förändrat revisorns och kundens 

relation till varandra samt hur förändringen upplevs av båda parter leder oss till att 

genom denna studie påvisa ett mönster mellan tre olika begrepp: digitalisering, revision 

och kundrelation. För att skapa en förståelse kring syfte samt besvara den frågeställning 

som ställts genomförs kvalitativa, öppna intervjuer. Intervjuerna utförs med fem 

auktoriserade revisorer samt sex kunder vilket leder till en uppfattning av hur dessa 

tolkar den sociala verkligheten och däribland digitaliseringens utveckling. 

2.2.   Forskningsstrategi  
Hermeneutik innebär kritik av det positivistiska idealet om neutralitet (Jacobsen, 2017). 

I denna studie krävs en egen tolkning av den empiri som samlas in, vilket ökar behovet 

av närhet samt ett empatiskt förhållningssätt till datainsamlingen. 

En abduktiv ansats visar på kontinuerlig växelverkan mellan teori respektive empiri och 

är en kombination av en deduktiv samt induktiv ansats. För att i en studie förstå det 

dynamiska och unika i förhållande till en ostabil verklighet krävs inslag av en induktiv 

ansats (Jacobsen, 2017). Genom att i denna studie ge oss ut på fältet med ett öppet 

sinne, samla in relevant information för att slutligen reflektera över och systematisera 

den data vi får in kan ett nytt förhållningssätt mellan digitalisering, revision samt 

kundrelation konstrueras. Studien utgår från empiri vilket också visar på inslag av en 

induktiv ansats. En svårighet uppstår vid användning av endast empiri utan förförståelse 

för problemet och gör det inte möjligt att i vårt fall använda endast en induktiv ansats. 

Med hjälp av förförståelse kring delar av digitaliseringens utveckling samt förändring 

av revisionsarbetet och i sin tur kundrelationens betydelse inom revisionen kan även 

inslag av en deduktiv ansats tillämpas. Utifrån en kombination av de båda ansatserna 

söker vi i denna studie efter sannolika beskrivningar samt förklaringar i enlighet med 

syfte samt frågeställning vilket leder till en förståelse inom den kvalitativa studien 

(Alvehus, 2013). 

I den pragmatiska och abduktiva ansatsen talar man om hur öppen eller sluten en 

datainsamling är. Valet beror på hur stora begränsningar forskaren lägger på de data 

som ska samlas in innan undersökningen påbörjas (Jacobsen, 2017). Bristande antal 
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studier inom digitaliseringens förändring av revisorns kundrelationer ligger till grund 

för studiens öppna datainsamlingsmetod. Under studiens gång råder en öppenhet och 

mottaglighet i förhållande till ny samt överraskande information som inte ingått i 

studiens problemdiskussion innan studiens början, vilket tyder på en öppen 

datainsamling. För att utveckla en djupare förståelse i samband med studiens 

forskningsfråga samt syfte krävs också ett öppet synsätt snarare än ett slutet perspektiv. 

På grund av studiens syfte att utforska digitaliseringens utveckling krävs en öppenhet 

för kontextuella aspekter då det råder känslighet inför oväntade förhållanden. Denna 

öppenhet samt insamling av verklighetsnära information visar på inslag av en kvalitativ 

ansats i denna studie. Till skillnad från en kvantitativ ansats där kategorisering görs 

innan informationen samlas in, struktureras informationen efter insamlingen gjorts 

(Jacobsen, 2017). Denna studie visar på en liten grad av förstrukturering genom att 

kategorisera samt strukturera insamlad data efter att en öppen problemställning 

konstruerats samt insamling av information gjorts. 

I denna studie har en explorativ problemställning utvecklats och avser att fördjupa det vi 

inte vet mycket om. I vårt fall att utforska digitaliseringens förändring av revisorns och 

kundens relation till varandra. För att kunna besvara den explorativa problemställningen 

krävs en metod som leder till ett flertal nyanser samt en begränsning av ett fåtal enheter 

(Jacobsen, 2017). Den explorativa problemställningen och valet av metod har i sin tur 

lett till den kvalitativa ansatsen i studien. Även ytterligare fördelar med kvalitativ data 

ligger till grund för valet av forskningsansats. Genom att använda ett revisors- samt 

kundperspektiv och därigenom studera forskningsfrågan utifrån två infallsvinklar kan 

revisorns samt kundens uppfattning av digitaliseringen bidra till verklighetsnära och 

nyanserad data. Därmed bidrar den kvalitativa ansatsen till stor relevans inom denna 

studie och den verkliga förståelsen av den situation revisorn samt kunden befinner sig i. 

Kvalitativa ansatser är också flexibla. Genom en flexibel ansats blir processen interaktiv 

vilket tyder på en möjlighet att gå tillbaka och ändra problemställning, 

undersökningsdesign samt analys under undersökningens gång (ibid.).  

Den undrande frågeställningen i denna studie beror delvis på avsaknaden av tidigare 

forskning kring sammankopplingen mellan digitalisering, revision och relation. Trots 

den traditionella forskningsprocessen från problemställning via designutformning och 



Johnsson & Lind 

16 

 

datainsamling till analys krävs det på grund av bakomliggande aspekter en möjlighet att 

ändra på denna sekvens vilket också leder oss till en kvalitativ ansats.  
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3.  Teoretisk  referensram  
I följande kapitel presenterar vi studiens teoretiska referensram utifrån centrala 

begrepp i förhållande till digitaliseringens förändring på revisorns och kundens 

relation till varandra. De centrala begreppen konkretiseras med hjälp av tidigare 

forskning, modeller och perspektiv. Slutligen presenteras den analytiska modell som 

ligger till grund för studiens kommande analys. 

3.1.   Digitalisering  och  förändring  

3.1.1.   Digitaliseringens  innebörd  

Digitalisering anses i denna studie vara en förändringsfaktor i ett digitalt revisionsarbete 

och ett värdeskapande i revisorns relation till kunden vilket kan liknas vid Gartners 

(2015) definition: digitalisering innebär användningen av digitala teknologier i syfte att 

åstadkomma ytterligare värdeskapande möjligheter (citerad i Gray & Rumpe, 2015). 

Digitala teknologier driver fram behovet av en förändring i takt med det ökade 

konkurrenstrycket. I sin tur har arbetet med information och kunskap som strategiska 

resurser i företaget tagit större plats, främst i riktning mot kund (Lindvall, 2009). I vårt 

fall innebär det en möjlig koppling mellan digitaliseringens utveckling och revisorns 

relation till kunden. 

Digitaliseringens utveckling involverar ett flertal digitala teknologier vilket resulterar i 

en bred ansats till denna studie. I liknelse med Movin och Zandelin (2009) kan digitala 

teknologier innebära molnbaserade tjänster, sociala medier, mobilitet, portaler och 

mashups. I sin tur kan integrationen av digitala teknologier medföra en omvandling av 

tidigare befintlig verksamhet, processer samt varor men även ett nyskapande av 

produkter och tjänster. Således kan digitalisering innebära en omvandling från ”analog” 

till ”digital” (t.ex. en övergång från kontanter till elektroniska betalningar) samt ett stöd 

för nya former av värdeskapande (t.ex. tillgänglighet och tillförlitlighet) enligt Amit och 

Zott (2011, citerad i Hagberg m.fl., 2016). Genom att i denna studie använda begreppet 

”digitalisering” snarare än ”digital” anses omvandlingen vara pågående och sakna en 

tydlig början samt ett tydligt slut. Vi kan då konkretisera begreppet ”digitalisering” som 

någonting växande och därmed inte någonting som i nuläget uppnåtts. I linje med Fors 

(2010) föreställer vi oss digitalisering som ett öppet och dynamiskt koncept med 
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definitionen: det är en pågående process som bör hanteras med känslighet och öppenhet 

för vad den kan omfatta. Enligt Hagberg m.fl. (2016) anses digitaliseringen inte vara 

någonting som ålagts människor och organisationer utan någonting de utfärdar inom det 

vardagliga arbetet samt genom den sociala interaktionen. Digitalisering är en pågående 

omvandling som ska studeras inifrån (Hagberg m.fl., 2016). I liknelse med Hagberg 

m.fl. (2016) utförs denna studie utifrån ett revisorsperspektiv sett inifrån men också ur 

ett kundperspektiv sett utifrån. 

3.1.2.   Digitaliseringens  utveckling  som  en  förändring  

Digitalisering har pågått under en lång tid och är inte längre ett nytt fenomen för vårt 

organisationssamhälle. Till skillnad från förr är det nu förändringstakt och grad av 

förändring som ser annorlunda ut (Smith, 2011). Idag är människor vana att dagligen 

umgås i virtuella miljöer. Samtidigt har en rädsla påvisats för de fysiska föremål som 

ännu inte övertagits av digitala teknologier, vilket är någonting som förväntas ske inom 

en snar framtid (Fors, 2010). Tidigare var även en stor del av förändringarna osynliga 

för kunden jämfört med i nuläget då kunden ofta är involverad i digitala 

förändringsprocesser (Hagberg m.fl., 2016). Kunden övergår alltmer till papperslösa 

system och revisionsprogram utvecklas vilket leder till att revisorer har möjlighet att 

utföra revisionsprocesser med hjälp av digitala teknologier. Det kan bland annat handla 

om användningen av datordisklagring, elektroniska datautbyten och filöverföringar för 

att i sin tur involvera ytterligare servicekvalitet gentemot kunden (Bierstaker m.fl., 

2001). Digitaliseringen är inte heller ett nytt fenomen för kunden då spridning av 

datorer i hemmen och ökning av digitala enheter har pågått i årtionden (Hagberg m.fl., 

2016). Diskussionen ovan leder oss till skillnaden från förr då revisorer samt kunder 

upplevt digitalisering oberoende av varandra och nu då digitaliseringens utveckling 

involverar samarbetet mellan revisor och kund. Samarbetet mellan revisor och kund är 

följaktligen ett föremål för denna studies fokus. 

3.1.3.   Digitaliseringens  möjliggörande  och  begränsande  av  revisionsarbetet  

Enligt Jacobsen (2013) startas förändringsprocesser på grund av yttre och inre 

drivkrafter. I denna studie kan den digitala utvecklingen liknas vid en yttre drivkraft 

som måste registreras och omsättas i handling hos revisionsbyrån för att färdigställa en 

planerad förändringsprocess. Förändring i den fysiska teknologin klargör inte vad 
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organisationer måste göra för att anpassa sig till de teknologiska förändringarna 

(Jacobsen, 2017) och utfallet kan bli annorlunda i olika organisationer (Lindvall, 2009). 

En dominerande uppfattning hos ett flertal forskare har länge varit teknikens 

undergrävande av den anställdes kompetens. Arbetet anses till exempel utarmas av de 

ökade möjligheterna som teknologin ger till hög transparens i verksamheten. 

Överordnade chefer har nu tillgång till information vilket leder till att de på ett negativt 

sätt kan frestas till engagering i det konkreta operativa arbetet ute i verksamheten. Det 

finns däremot även betydande kritik kring de problem som uppkommer när chefer inte 

har nödvändig insikt i hur arbetet fungerar ute i verksamheten. Aktörernas arbete 

berikas av de digitala teknologierna. Medarbetarna behöver i takt med digitaliseringens 

utveckling stärka sin kompetens i analytiskt tänkande och företagens ledare måste stärka 

sin pedagogiska förmåga (ibid.). Tenner (1997, citerad i Lindvall, 2009) menar i sin tur 

att varje teknisk förändring även ger upphov till icke avsedda effekter. Datoriseringen 

kan till exempel reducera förekomsten av ett flertal arbetsuppgifter, samtidigt som ett 

behov att genomföra ytterligare uppgifter föds (Lindvall, 2009). Digitaliseringens 

möjliggörande till utarmning och berikning av revisionsarbetet kan i denna studie liknas 

vid möjligheten till ökad effektivitet genom digitaliseringens utveckling vilket i sin tur 

leder till att vardagliga granskningsprocesser kan åsidosättas. Värdefull tid anses då 

kunna spenderas på ytterligare arbetsuppgifter (Bierstaker m.fl., 2001). 

Genom att studera revisorns uppfattning av digitaliseringens förändringsprocess kan vi 

påvisa om utfallet av de digitala teknologierna leder till utarmning eller berikning av 

revisionsarbetet. Lindvalls (2009) antagande om att syfte, ambitioner och teknikens 

lokala implementering till stor del påverkar utfallet visar på ytterligare tre viktiga 

begrepp i förhållande till utarmning samt berikning i denna studie. Utarmning och 

berikning definieras i sin tur som positiva respektive negativa aspekter utifrån revisorns 

samt kundens perspektiv. 

3.2.   Revisionsarbetet  och  digitalisering  

3.2.1.   Revisionens  innebörd  

Revision tycks i denna studie visa på en stark koppling mellan revisor och kund vilket 

leder oss till Wolzniers (1987:45, citerad i Öhman m.fl., 2006) definition där den 

övergripande uppgiften för revisorer är att kvalitetssäkra den redovisningsinformation 



Johnsson & Lind 

20 

 

som företag lämnar ut är relevant och tillförlitlig. Revision innebär också en viss typ av 

granskning som sker av revisorer. Granskningen tar olika former beroende på om den 

handlar om finansiell revision eller icke-finansiell revision (Carrington, 2016). I vårt fall 

görs ingen central inriktning på finansiell respektive icke-finansiell revision.  

En viktig del i att förstå framtiden är förståelsen för historien och samtiden. FAR 

tillsammans med Kairos Future (2013) framställer en bild av revisionsbranschen som en 

nyttig bransch för många. I detta ligger förstås en styrka. Det är också tydligt att man 

som revisor vill framhålla kunderna som uppdragsgivare men också att branschen är en 

samhällsaktör med en större grupp intressenter. Ett utrymme för förbättring kan 

möjligtvis noteras vid en granskning av förtroendet för revisionsbranschen. Branschens 

medlemmar förväntar sig ett större förtroende hos ett flertal kunder än vad studier 

påvisar vilket tyder på att det finns förbättringspotential (FAR & Kairos Future, 2013). 

En teknikutveckling pågår som förändrar arbetets innehåll och processer i grunden. En 

viktig förändring är den gamla revisionsbranschens integration av redovisning och 

rådgivning. Det blir allt vanligare att revisions-, redovisnings- och rådgivningsarbete 

sker i olika delar av samma organisation (FAR & Kairos Future, 2013). I denna studie 

ligger fokus på revisionens utveckling och området avgränsas genom att exkludera 

redovisnings- samt rådgivningsarbete.  

Ovan har en förklaring av vad revision är samt en beskrivning av dess utveckling i takt 

med digitaliseringen presenterats vilket nu leder fokus på vad en revisor gör och den så 

kallade revisionsprocessen. Broberg (2013) beskriver i sin avhandling 

revisionsprocessen i tolv separata delar (figur 3.1), vilka i sin tur är indelade i tre 

övergripande faser: planeringsfasen (1), granskningsfasen (2) och utvärderings- och 

rapporteringsfasen (3).  
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Planeringsfasen 

1.   Accepterande av klienter 
2.   Samla information kring klientens verksamhet och omgivning 
3.   Planering av revisionen 
4.   Tidsplan för revisionen 

Granskningsfasen 

5.   Bedömning av väsentlighetsval 
6.   Bedömning och testande av klientens interna processer samt rutiner 
7.   Substansgranskning 
8.   Granskning av årsredovisning och löpande bokföring 
9.   Förvaltningsrevision 

Utvärderings- och rapporteringsfasen 

10.  Intern rapportering 
11.  Extern rapportering 
12.  Dokumentation 

Figur 3.1 Revisionsprocessen (Broberg, sid. 47, 2013)  

Den första fasen är den så kallade planeringsfasen. Revisorn accepterar då ett uppdrag 

samt samlar information om kundens verksamhet och den miljö kunden är aktiv i för att 

i sin tur dra slutsatser utifrån det insamlade materialet. Därefter skapar revisorn en 

förståelse för de omständigheter som kringgår kunden och avgör om ett flertal 

oberoende krav för kunden är uppfyllda (Broberg, 2013). 

Den andra fasen är granskningsfasen. Det centrala i denna fas är revisorns möjlighet till 

bedömning och ett utförande av granskningen. Då varje kundrelation är unik och 

kunden har individuella behov innebär det att revisorn måste göra en bedömning kring 

vilka risker som kan påverka kundens redovisning (Broberg, 2013). 

Den tredje fasen är utvärderings- och rapporteringsfasen. I denna slutliga fas upprättar 

revisorn en förvaltningsrevision vilket innebär en kontroll av företagsledningens 

förvaltning av verksamheten (Broberg, 2013). 

Figuren visar på att kunden under hela revisionsprocessen spelar en stor roll vilket 

också är ett underlag för denna studie. De tre faserna bidrar till att studera 

digitaliseringens påverkan på revisorns revisionsprocess och resulterar i en tydlig bild 

av processens olika delar. Revisionsprocessen utfördes tidigare inom separata delar av 

en organisation men allt eftersom kunden blir mer tekniskt avancerad har 

revisionsprocessen utvecklats och kan i dagens läge utfärdas inom ett flertal delar under 
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samma tidpunkt (Bhimani & Willcocks, 2014). I vår studie innebär det en sammanställd 

bild av de olika delarna och en möjlig utveckling i den övergripande revisionsprocessen. 

3.2.2.   Revisionsarbete  som  ett  samarbete  med  kunden  

Jag tror att det bottnar i en lång och förtrolig affärsrelation som gör att kunden 
känner trygghet och öppnar sig om det som är väsentligt i företaget. 
Redovisningskonsulten, revisorn eller rådgivaren måste samtidigt ha djup 
kunskap om företaget för att kunna vara proaktiv. 

Brännström (2016) definierar i citatet ovan finansiell intimitet. I liknelse med 

Brännströms (2016) definition och i enlighet med FAR:s (2016) framtidsstudie främjas i 

denna studie värdet av finansiell intimitet under digitaliseringens utveckling. I studien 

tycks den finansiella intimiteten visa på en koppling mellan revisor och kund. En hög 

kvalitet av prestation och utförande hos revisionsbyråer resulterar i ett positivt rykte hos 

revisorns kunder. Det är då viktigt att kunden delger den information som krävs för att 

underlätta revisionsprocessen samt bidrar med öppenhet och tillförlitlighet (Joshi, Ajmi, 

& Bremser, 2009). Kunden spelar på så vis en viktig roll i revisionsprocessen vilket 

bidrar att ett nära samarbete krävs för att uppnå en god relation mellan revisor och kund. 

Samarbetet är därmed nära sammankopplat till kundens delaktighet i 

revisionsprocessen. Herda, Petersen och Fontaine (2014) menar att revisorn är beroende 

av samarbetet samt kundens delaktighet under revisionsprocessen. I enlighet med Herda 

m.fl (2014) berör samarbetet mellan revisor och kund i denna studie till stor del kundens 

delaktighet under revisionsprocessens gång. 

Kollaborativa lösningar mellan organisation och kund anses stödja ett samarbete och 

bidra till det viktiga vi-et (Lindvall, 2009). I denna studie kan vi-et anses ha inverkan på 

det samarbete som integrerar revisor och kund till varandra. I sin tur leder 

digitaliseringsfunktioner till nya möjligheter att integrera med kunder i processer som 

kan resultera i nya samarbeten för att skapa ett större organisatoriskt värde (Lenka, 

Parida, & Wincent, 2017).  

Comunale, Sexton och Gara (2003) presenterar i sin studie en modell som ska ge 

revisorn en förståelse av olika stadier i kundens efterfrågeprocess samt ett flertal 

aspekter som påverkar dess tillförlitlighet. Modellen the client inquiry model (Comunale 

m.fl., 2003) består av fyra olika steg: kundens verklighetsuppfattning (1), kundens 
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verklighetsframställning (2), revisorns verklighetsuppfattning (3) och revisorns 

verklighetsframställning (4). 

Kundens verklighetsuppfattning är det första steget i modellen och beaktar kundens 

verklighet som en relevant beståndsdel inom revisionen. Verkligheten visar på 

revisionsprocessens faktiska karaktär, fri från subjektiv tolkning och bedömning. 

Efterfrågeprocessen framställer kundens verklighetsuppfattning, med en möjlighet till 

påverkan av kundens perspektiv. Kundens objektivitet samt tekniska kompetens anses i 

sin tur påverka tillförlitligheten i det första steget (Comunale m.fl., 2003). 

Det andra steget i modellen är kundens verklighetsframställning. Efter kundens bildande 

av en verklighetsuppfattning tillägnar kunden revisorn en framställning av denna 

uppfattning. Verklighetsframställningen kan frånskilja sig från kundens uppfattning av 

verklighet på grund av dess brist på trovärdighet eller dåliga presentationsteknik 

(Comunale m.fl., 2003). 

Det tredje steget i modellen är revisorns verklighetsuppfattning. Kunden har i steg två 

framställt sin verklighetsuppfattning till revisorn och en liknande process upprepas nu i 

steg tre samt fyra. Revisorn granskar i det tredje steget kundens 

verklighetsframställning i liknelse med det första steget där kundens 

verklighetsuppfattning presenterades. De aspekter som påverkar tillförlitligheten i steg 

tre är revisorns objektivitet samt tekniska kompetens (Comunale m.fl., 2003). 

Det fjärde steget i modellen är revisorns verklighetsframställning. I likhet med steg två 

tillägnar revisorn revisionsteamet samt företagets intressenter en framställning av den 

verklighetsuppfattning som framställdes i steg tre. Framställningen kan ske i form av en 

presentation inför huvudansvarig revisor eller genom ett balansomräkningskonto. 

Viktigt att beakta är möjligheten till den skillnad som kan uppstå mellan revisorns 

verklighetsframställning och dennes verklighetsuppfattning på grund av brist på 

trovärdighet och dålig prestationsteknik (Comunale m.fl., 2003). 

Modellen visar på ett samarbete mellan revisor och kund genom hela revisionsprocessen 

vilket är ett av de centrala begrepp denna studie ligger till grund för. Genom att beskriva 

revisionsprocessen utifrån dimensionerna i modellen klargörs samarbetet mellan revisor 

och kund inför kommande delar i studien. 
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3.3.   Relationen  mellan  revisor  och  kund  

3.3.1.   Kundrelationens  innebörd  

En kundrelation kan beskrivas som en värdeskapande process mellan företag och kund 

bestående av resursutbytande möten (Storbacka & Lehtinen, 2000). En viktig 

konkurrensfördel för företag idag är att förstå vikten av ett kundperspektiv. Kunden 

köper inte varor eller tjänster, snarare handlar det om de fördelar som varan eller 

tjänsten bidrar med (Grönroos, 2008). Revisorns relation till kunden kan betraktas som 

ett behov hos båda parter vilket resulterar i att en relation uppstår (De Ruyter & 

Wetzels, 1999). Kunden är i behov av revisorns specifika kompetens samtidigt som 

revisorn är i behov av kunder i form av marknadsandelar (Hansen m.fl., under 

utgivning). 

En kundrelation kan betraktas ur två olika perspektiv: transaktions- och 

kundrelationsperspektivet. Att fokusera på relationer har blivit ett alternativ till att 

fokusera på transaktioner och utbyten av varor samt tjänster. Genom att distribuera 

värde till kunden i form av värdeskapande processer byggs kundrelationsperspektivet 

upp. Tjänster som förutsätts innebära revisionstjänster kräver relationer. Den process 

som består av att skapa värde för kunderna ser annorlunda ut i relationsperspektivet än 

transaktionsperspektivet (Grönroos, 2008).  I vårt fall kan det liknas vid ett uttalande i 

FAR:s framtidsrapport (2013) där det redogörs för hur kundens perspektiv är en viktig 

del för att förstå hur branschen ser ut och utvecklas. Idag står branschen för ett antal 

stora utmaningar, bland annat digitaliseringens pågående utveckling. Det är därmed av 

stor betydelse hur digitaliseringen förändrar kundrelationen då kundrelationen är 

avgörande för att värdesätta de tjänster som revisionsbranschen erbjuder. 

För att särskilja mellan transaktions- och kundrelationsperspektivet kan, enligt Grönroos 

(2008), ett antal kundinställningar identifieras som kan bidra till ökad förståelse för 

vilken typ av relation kunden söker till revisorn. Om kunden har en transaktionsinriktad 

inställning söker kunden lösningar på sina behov och kräver ingen form av kontakt med 

tjänsteföretaget mellan transaktionerna. Söker kunden däremot möjligheter att integrera 

med tjänsteföretaget i syfte att erhålla ytterligare värde påvisar kundinställningen en 

aktiv relationsinriktning. Den sista kundinställningen är passiv relationsinriktning och 

uppstår när kunden vill ha möjlighet att kontakta tjänsteföretaget när denne så önskar, 
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det innebär med andra ord att kunden söker kontakt men utnyttjar sällan möjligheten till 

den interaktion som erbjuds (Grönroos, 2008). 

3.3.2.   Revisorns  relation  till  en  tredje  part  

Revisorns relation till kunden skiljer sig från en traditionell tvåpartsrelation mellan 

säljare och köpare. Revisorns annorlunda relation beror främst på det faktum att den 

avsedda användaren av revisionstjänsten inte är kunden, utan snarare en tredje part. I en 

relation mellan revisor och kund kan relationen alltså sägas utgöra en trepartsrelation. 

Kunden betalar revisorn som utför tjänsten till förmån för en tredje part som 

konsumerar tjänsten, då kunden inte är den avsedda användaren av den tillhandahållna 

tjänsten (Fontaine & Claude, 2012). Enligt Fontaine och Claude (2012) krävs för att 

skapa ett förtroende mellan revisor och tredje part ett oberoende mellan revisor och 

kund, men också ett starkt samarbete. En viktig del i denna studie utgörs av samarbetet 

mellan revisor och kund som i sin tur antas generera ett förtroende för revisorn. Vi tar i 

studien fasta på relationen mellan revisor och kund i jämförelse med en säljar-

köparrelation utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv. I enlighet med detta 

perspektiv har vi i denna studie valt att benämna revisorns motpart som kund och i sin 

tur valt att utesluta benämningen klient.  

3.3.3.   Relationsmarknadsföring  och  revisorns  kundrelationer  

Det är idag naturligt att kundrelationer ges en central del i marknadsföringsmodeller 

som används i tjänstekontext då det blivit en naturligare samt viktigare del i 

relationsmarknadsföringen att stärka och bygga kundrelationer (Echeverri & 

Edvardsson, 2002). Ett centralt begrepp som används vid värdeskapande av långsiktiga 

kundrelationer är relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföringens grund 

behandlar relationen mellan köpare och säljare (Gummesson, 2002). Inom 

revisionsbranschen behandlar relationsmarknadsföringens grund i sin tur relationen 

mellan revisor och kund. Gummesson (2002) påvisar tre centrala begrepp inom 

relationsmarknadsföring: relation (1), interaktion (2) och nätverk (3). 

Revisionsbranschen är en av de branscher där hanteringen av kundrelationer har varit 

väl omdiskuterat (jmf. De Ruyter & Wetzels, 1999; Kuenzel & Krolikowska, 2008). 

Grönroos (2008) menar att den tidigare marknadsföringen bestående av ett 

transaktionsperspektiv i allt större omfattning ersatts av ett mer kundrelationsorienterat 
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perspektiv. En orsak till ersättningen av transaktionsperspektivet är digitaliseringens 

utveckling i samhället.  

Customer relationship management (CRM) även översatt till kundvårdstrategier är ett 

centralt begrepp när det gäller att utforma unika kundvårdsstrategier i syfte att behålla 

befintliga kundrelationer. En strategi bestående av olika aspekter vilka direkt respektive 

indirekt påverkar vårdandet av kundrelationen presenteras nedan. Strategin omfattar 

aspekter som anses vara styrkan i relationsmarknadsföring. Därmed påverkar aspekterna 

hur företag, i detta fall revisorer, kan etablera, behålla samt stärka sina kundrelationer. 

Aspekter som kompetens, kommunikation, engagemang, konflikthantering, tillit, 

relationskvalitet samt kundlojalitet ingår i strategin och har stark koppling till varandra 

(figur 3.2). Kompetens, kommunikation, engagemang och konflikthantering har direkt 

samt indirekt koppling till kundlojalitet, medan tillit och relationskvalitet är direkt 

kopplade till kundlojalitet (Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007).  

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Research framework (Ndubisi, Wah & Ndubisi, sid. 224, 2007) 

Kundlojalitet har en stark koppling till engagemang inom kundrelationen då det har 

argumenterats att företag måste investera i sitt relationsbyggande till kunden. 

Relationskvalitet är en form av immateriellt värde som mäts i hur väl kundens 

förväntningar och önskemål stämmer överens med relationen. Engagemang och tillit är 

två viktiga aspekter för att förstå styrkan i relationsmarknadsföring samt för att mäta 

kundlojalitet. Kompetens kan definieras som kundens uppfattning av företagets tekniska 

och kommersiella kompetens. Kommunikation hänvisar till förmågan att ge aktuell och 

trovärdig information. Kommunikation är idag även en interaktiv dialog mellan företag 

 

 

Kompetens

Kommunikation Tillit

Engagemang Relationskvalitet

Konflikthantering

Kundlojalitet



Johnsson & Lind 

27 

 

och dess kunder. Till sist är konflikthantering en aspekt som bidrar till kundlojalitet på 

grund av företags förmåga att minimera negativa konsekvenser av uppenbara och 

potentiella konflikter (Ndubisi m.fl., 2007). 

Konflikthanteringens bidrag till kundlojalitet innebär med andra ord att revisorer kan 

öka möjligheten att bevara kundens lojalitet genom att skapa ett starkt förtroende samt 

bygga upp en relation av hög kvalitet. En revisor som kommunicerar på ett effektivt 

sätt, innehar hög kompetens för att anpassa servicen, visar tydligt engagemang samt 

hanterar konflikter på ett tillfredställande sätt ökar chansen att bevara kundens lojalitet 

och därmed skapa en bestående kundrelation. Möjligheten att de olika aspekterna i 

denna studie påverkar kundrelationen är stor. En begränsning har i sin tur gjorts och 

fokus ligger i studien på ett antal aspekter som vi främst anser kan förändras på grund 

av digitaliseringens utveckling: kommunikation (1), relationskvalitet (2) och 

tillförlitlighet (3).  

3.3.4.   Kommunikation,  relationskvalitet  och  tillförlitlighet  

Ndubisi m.fl., (2004, citerad i Ndubisi m.fl., 2007) menar att kommunikation mellan två 

parter skapar medvetenhet och bidrar till konsumentens preferenser genom främjandet 

av kvalitet, värde, prestation samt andra funktioner. Ndubisi m.fl., (2004, citerad i 

Ndubisi m.fl., 2007) antagande innebär att revisorn genom effektiv kommunikation 

skapar förutsättningar för en förbättrad dialog vilket ökar möjligheten för att relationen 

mellan revisor och kund bidrar till mervärde gentemot båda parter. Kommunikation 

hänför sig till förmågan att delge aktuell och trovärdig information. Idag kan synen på 

kommunikation betraktas som en interaktiv dialog mellan företaget och kunden 

(Ndubisi m.fl., 2007). Grönroos (2008) använder begreppet relationsdialog som en 

interaktiv process bestående av en tvåvägskommunikation där båda parter resonerar och 

tänker tillsammans.  

Det traditionella samhället har sedan länge förlitat sig på en ansikte-mot-ansikte 

interaktion och kommunikation. Digitaliseringens utveckling har i sin tur transformerat 

ytterligare former av kommunikation (se t.ex. Hagberg m.fl., 2016; Hsieh, Hsieh & 

Lehman, 2003). Enligt Zhou och Duan (2015) förändrar digitaliseringen inte endast den 

direkta kommunikationen mellan företag och kund, i denna studie revisor och kund. 

Kommunikationen mellan kunder via sociala medier eller olika former av tredje parts 
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kommunikation förändras även av digitaliseringens utveckling (Zhou & Duan, 2015). 

Det är ännu inte bevisat att den traditionella kommunikationen inom alla branscher 

utvecklas till enbart digitala kommunikationskanaler (Hansen m.fl., under utgivning). 

En kombination digitalisering och traditionella kommunikationskanaler används snarare 

i syfte att erhålla information samt hantera administrativa uppgifter (ibid.). Zabava Ford 

(2003) menar att den interpersonella kommunikationen skjutits allt mer i bakgrunden på 

grund av digitaliseringen. Enligt Patterson (2016) blir den interpersonella 

kommunikationen trots allt avgörande när det gäller att utveckla och vårda 

kundrelationer inom professionella tjänster, i vårt fall revisionsbranschen. 

Relationskvalitet kan beskrivas som kundens helhetsintryck av relationen mellan företag 

och kund, vilket i denna studie innebär kund respektive revisor. Den mer allmänna 

definitionen av relationskvalitet beskriver det totala djupet och klimatet i en relation 

(Ndubisi m.fl., 2007). Grönroos (2008) definierar begreppet kvalitet på en vara eller 

tjänst som kundens upplevelse av vad varan respektive tjänsten är. Kunden upplever 

ofta kvalitet som ett bredare begrepp vilket ofta domineras av ytterligare aspekter och 

därmed inte endast tekniska aspekter. Hur kunden upplever kvalitet har två dimensioner 

enligt Grönroos (2008): teknisk dimension och funktionell dimension. Teknisk 

dimension motsvarar vad kunden erhåller i sina interaktioner med ett företag. 

Funktionell dimension innefattar hur kunden mottagit varan respektive tjänsten. Det är 

viktigt att framställa kvalitet ur båda dimensionerna. Eftersom det förekommer ett antal 

interaktioner mellan företag och kund är det inte möjligt att enbart förklara kvaliteten 

utifrån den tekniska dimensionen. Kunden påverkas även av hur den funktionella 

kvaliteten överlåtits.  

Vidare menar Grönroos (2008) att upplevd kvalitet kan utvecklas till relationskvalitet. 

Han benämner relationskvalitet som den kvalitet kunden upplever under 

serviceprocessen, vilket kan liknas vid revisionsprocessen. Kunnig, uppmärksam och 

kundinriktad personal som visar medkänsla bidrar till ökad relationskvalitet. I samband 

med digitaliseringens förändring i andra branscher, bland annat i detaljhandeln, har 

roller och relationer förändrats i takt med att processer utvecklats samt tagits bort (jmf. 

Hagberg m.fl., 2016; Lenka m.fl., 2016). Förändringen samt utvecklingen av processer 

innebär även en förändring i revisionsprocessen och därmed en möjlig inverkan på 
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relationskvaliteten. Kvalitet inom revisionsbranschen kan enligt FRC1 beskrivas som 

kulturen inom en revisionsbyrå, praktisk erfarenhet, personliga egenskaper hos revisorn, 

effektivitet inom revisionsarbetet och teknisk kompetens. Även tillförlitlighet och 

användning av revisionsrapportering har en viss inverkan på relationskvaliteten.  

Tillförlitlighet är en av de viktigaste aspekterna för att förstå en relations styrka 

(Ndubisi m.fl., 2007). Enligt Morgan och Hunt (1994) definieras tillit i enlighet med en 

situation där den ena parten har förtroende för den andra partens tillförlitlighet och 

integritet. Inom revisionsbranschen innebär definitionen att kunden uppfattar revisorn 

som tillförlitlig samt med en känsla av integritet gentemot sina kunder och därmed 

agerar revisorn inte utifrån egenintresse. Tillförlitlighet har sedan länge varit en viktig 

aspekt inom revisionsbranschen samt bevarandet av kundrelationer och är allt viktigare i 

dagens komplexa respektive föränderliga omvärld (jmf. Bierstaker m.fl., 2001; Ismail 

m.fl., 2006). Krasna (2005, citerad i Barlaup, Drønen & Stuart, 2009) menar att 

digitaliseringens utveckling har förändrat hur organisationer och privatpersoner 

fungerar. Trots att konsekvenserna av förändringarna i många hänseenden är positiva 

ökar pressen på organisationer och privatpersoner, vilket leder till att tillförlitlighet är 

svårt att upprätthålla (Krasna, 2005, citerad i Barlaup, Drønen & Stuart, 2009). I vårt 

fall kan revisorns upprätthållande av tillförlitlighet gentemot kunden ha stor inverkan på 

kundrelationen. Mukherjee och Nath (2007) hävdar att det teknik-baserade förtroendet 

som uppkommer till följd av digitaliseringen påverkar den upplevda tillförlitligheten. 

Kundens uppfattning om förändringar blir därmed en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

utvärdering av upplevd tillförlitlighet.  

Revisionsarbetet är ofta förknippat med tillförlitlighet och noggrannhet. Revisorns 

uppgift omfattar en tillräckligt god bedömningsförmåga för att granska och bedöma 

områden inom revisionen samt försäkra att revisionen upprätthåller en betryggande grad 

av kvalitet (Carrington, 2016). En möjlig effekt av digitaliseringen är 

revisionsautomation som enligt Manson, McCartney, Sherer och Wallace (2001) kan 

förbättra arbetets kvalitet då det säkerställer fullständighet samt noggrannhet i arbetet. 

Olika revisionsverktyg kan enligt Ahmi och Kent (2012) i sin tur bidra till att öka de 

allmänna målen för revision, bland annat fullständighet, noggrannhet och giltighet. 

                                                
1 The Financial Reporting Council (FRC) är Storbritanniens oberoende tillsynsmyndighet som sätter standarder för 
företagens rapportering, revision och aktuariella praxis samt övervakar och genomdriver redovisnings- och 
revisionsstandarder (FRC, 2017). 
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Vikten av tillförlitlighet är användbar som utgångspunkt i syfte att erhålla information 

om hur kunden värderar tillförlitlighet utifrån beståndsdelarna integritet, noggrannhet, 

fullständighet och kvalitet vilka diskuterats i tidigare forskning. 

3.4.   Sammanfattning  teoretisk  referensram  
I ovanstående avsnitt har en karakterisering gjorts av de begrepp respektive modeller 

som i enlighet med studiens syfte berörs av digitaliseringens utveckling samt förändring 

av relationen mellan revisor och kund. Den teoretiska referensramen bygger på en bred 

ansats där digitalisering anses vara en pågående utveckling. Förändringen berör i sin tur 

relationen mellan revisor och kund. Under studiens utförande begränsas relationen till 

det specifika samarbetet i förhållande till revisionsprocessen, kommunikation, 

relationskvalitet samt tillförlitlighet. 

3.4.1.   Analytisk  modell  

Ovanstående centrala samt begreppsliga termer definierar det aktuella studieområdet 

och summeras i en modell som ligger till grund för denna studie (figur 3.3). Modellen 

syftar till att specificera kopplingen mellan studiens centrala begrepp. I enlighet med 

studiens syfte fungerar den analytiska modellen även som ett stöd för att besvara 

forskningsfrågan. För att göra studien överskådlig samt lätt att följa trots ett flertal 

beståndsdelar utformas empiri- och analyskapitel efter denna analysmodell. 

Figur 3.3 Analytisk modell 

Digitalisering

Förändring

Samarbete Kommunikation Tillförlitlighet Relationsskvalitet

Kund
Relation	  till	  
revisor

Revisor

Relation	  till	  kund



Johnsson & Lind 

31 

 

Digitaliseringens utveckling anses vara en övergripande förändringskraft i vår studie 

vilket resulterar i att digitalisering tar plats högst upp i den hierarkiska modellen (figur 

3.3). Då digitaliseringens utveckling anses förändra den relation revisor och kund har 

till varandra visar modellen på en koppling mellan digitalisering och såväl revisor som 

kund. Nedanför den sekundära nivå där relationen mellan revisor och kund introduceras 

återfinns i sin tur fyra centrala aspekter inom revisorns relation till kunden: samarbete, 

kommunikation, relationskvalitet samt tillförlitlighet. Samarbete betraktas som en 

central del i relationen mellan revisor respektive kund och bidrar till att en bestående 

relation uppstår. Kommunikation, relationskvalitet samt tillförlitlighet är aspekter som 

antas förändra relationen positivt och negativt beroende på digitaliseringens utveckling. 

Digitaliseringens utveckling anses leda till en förändring av ovanstående centrala delar 

vilket i modellen bekräftas genom en sammankoppling av digitaliseringens utveckling, 

relationen mellan revisor och kund samt respektive aspekt. I samband med att fyra 

aspekter anses förändras av digitaliseringens utveckling, syftar modellen till att utforska 

hur förändringen i sin tur sker mellan revisor och kund.   
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4.  Empirisk  metod  
I detta kapitel presenterar vi studiens empiriska metod. Den empiriska metoden består 

av studiens tillvägagångssätt. Intervjuer ligger till grund för studiens tillvägagångssätt 

då studiens frågeställning baseras på revisorns samt kundens uppfattningar och 

upplevelser av digitaliseringens utveckling. Intervjuformen introduceras och en 

beskrivning görs av studiens två intervjuguider. Därefter presenteras studiens urval 

samt studiens respondenter bestående av fem auktoriserade revisorer och sex kunder 

till revisorer. Avslutningsvis presenteras analysmetod, tillförlitlighet och de etiska 

överväganden som beaktas under utförandet av studien. 

4.1.   Datainsamling  
Under valet av tillvägagångssätt samt datainsamlingsmetod är förhållandet mellan 

forskningsfråga, empiriskt material och metod grundläggande (Alvehus, 2013). Genom 

att i enlighet med Alvehus (2013) beakta förhållandet mellan forskningsfråga, empiriskt 

material och metod har studiens primärdata i huvudsak samlats in med hjälp av öppna 

personliga intervjuer. 

4.1.1.   Öppna  personliga  intervjuer  

Insamling av empiri har gjorts med hjälp av öppna personliga intervjuer vilket är en 

kvalitativ forskningsmetod. Denna datainsamlingsmetod möjliggör utförandet av en 

intervju där vi som undersökare kan föra en dialog med revisor respektive kund. 

Personliga intervjuer resulterar i ett flertal olika val av hur kommunikation mellan 

intervjuare och intervjuad ska gå till. Vanligtvis försiggår den öppna personliga 

intervjun ansikte-mot-ansikte men kan även utföras via telefon (Jacobsen, 2017). I vårt 

fall har totalt elva öppna personliga intervjuer genomförts varav nio intervjuer via ett 

fysiskt möte och en intervju via telefon på grund av ett större geografiskt avstånd. De 

intervjuer som sker ansikte-mot-ansikte öppnar för en tät, dynamisk och informationsrik 

kommunikation, i sin tur medförs också kostnader i form av resor och liknande (ibid.). 

Genom en geografisk avgränsning har kostnader för intervjuformen reducerats i denna 

studie. Gemensamt för intervjuerna är att de båda är synkrona. Det medför att frågor 

samt svar kommer relativt tätt inpå varandra (ibid.), vilket betraktas som en fördel i 

denna studie då svaren antas förhålla sig till respondentens pålitlighet. 
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Personliga och öppna intervjuer möjliggör stora datamängder i form av omfattande 

anteckningar samt inspelningsmaterial (Jacobsen, 2017). Följaktligen är intervjuerna 

tidsomfattande vilket i denna studie har påverkat valet av färre antal respondenter samt 

en god förberedelse av plats och tid. Då intervjuer utförts med revisorer samt kunder var 

för sig genererar det en samling individuella synpunkter på digitaliseringens utveckling 

och förändring av dess relation till varandra. Respondenternas individuella synpunkter 

är en viktig aspekt i denna studie då tidigare forskning har visat på olika uppfattningar 

av digitaliseringen inom revisionsbranschen (se t.ex. Bierstaker m.fl., 2001; Halaweh & 

Massry, 2015; Salijeni m.fl., 2016; Smith, 2011). Utifrån kommande presentation av 

urval (se avsnitt 4.1.2) kan respektive revisor samt kund ha skiljaktiga uppfattningar av 

digitaliseringens utveckling. Genom öppna personliga intervjuer kan vi slutligen få fram 

den enskilda individens tolkning av vårt fenomen. Den individuella tolkningen leder till 

klarhet i individens förståelse och vilket slags mening denne tillskriver olika 

förhållanden, därmed är även öppna personliga intervjuer nära sammankopplad till 

studiens tolkningsbaserade synsätt. 

En kvalitativ intervju kan ha olika grader av öppenhet och struktur (Jacobsen, 2017). Vi 

har tidigare nämnt att intervjuerna som genomförs i studien är öppna, men inte vilken 

grad av öppenhet det handlar om. Jacobsen (2017) illustrerar i en figur grader av 

strukturering hos en intervju (figur 4.1). I figuren riktas pilarna åt motsatt håll och visar 

på en möjlighet till en helt sluten samt helt öppen strukturering av en intervju. 

Ytterligare en neutral, sluten samt öppen fas beskriver graden av struktur där emellan. 

En förstrukturering av intervjun betyder inte nödvändigtvis att datainsamlingen blir 

sluten, snarare att enskilda aspekter hos intervjun sätts i fokus (Jacobsen, 2017). I denna 

studie har en förstrukturering gjorts av vilka teman som ska beröras under intervjun, i 

form av två intervjuguider (bilaga 1 & 2). I enlighet med figur 4.1 befinner vi oss i den 

öppna fasen där en intervjuguide med ett antal teman, en fast ordningsföljd samt enbart 

öppna svar används. 
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Figur 4.1 Grader av strukturering hos en intervju (Jacobsen, sid. 101, 2017) 

I studien används totalt två intervjuguider. Den första intervjuguiden är riktad gentemot 

revisorn och har ett fokus på studien ur ett revisorsperspektiv. Den andra intervjuguiden 

är i riktad gentemot revisorns kund och fokuserar på studien ur ett kundperspektiv. 

Genom att använda oss utav två intervjuguider kan vi säkerhetsställa att vi under 

intervjuerna kommer in på de viktiga teman vi vill belysa inför respektive respondent. 

Bryman och Bell (2011) nämner två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer i 

förhållande till dess grad av strukturering: ostrukturerad intervju respektive 

semistrukturerad intervju. Samtliga intervjuer i denna studie är utifrån tidigare koppling 

till Jacobsens (2007) figur (figur 4.1) semistrukturerade på grund av den struktur som 

skapas med hjälp av två intervjuguider bestående av underliggande teman. Följande sex 

teman användes i enlighet med studiens forskningsfråga, syfte och analysmodell: 

•   Övergripande 
•   Digitalisering 
•   Samarbete 
•   Kommunikation 
•   Relationskvalitet 
•   Tillförlitlighet 

Utifrån de semistrukturerade intervjuerna har vi som intervjupersoner frihet att utforma, 

addera och ordna frågorna i intervjuguiden under samtalets gång (Bryman & Bell, 

2013). Den intervjuguide som är riktad mot auktoriserade revisorer (bilaga 1) består 

bland annat av öppna frågor där respondenterna får möjlighet att berätta om 

revisionsprocessen idag och hur denna har förändrats under en längre tid. 

Respondenterna ges möjlighet att skapa en berättelse utifrån deras individuella 

perspektiv, opåverkade av studiens tidigare antaganden. Då denna studie inleds med ett 

tydligt men brett fokus på digitaliseringens förändring av relationen mellan revisor och 

kund kan användningen av endast öppna frågor leda till att svar som krävs för att 

fullgöra studien förbises. Den semistrukturerade intervjuformen skapar på så vis en viss 

grad av struktur samt trygghet för intervjupersonerna. Valet av struktur baseras också i 
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antalet intervjupersoner (ibid.). Då vi är två personer som utför denna studie används 

semistrukturerade intervjuer i syfte att säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet i 

intervjuandet.  

4.1.2.   Urval  

I denna studie är syftet att utifrån ett revisors- och kundperspektiv utforska 

digitaliseringens utveckling inom revisionsbranschen med fokus på förändringen av 

samarbete, kommunikation, relationskvalitet samt tillförlitlighet mellan revisor och 

kund. Valet av urval i denna studie grundar sig i Bryman och Bells (2013) två typer av 

urvalstekniker: sannolikhetsurval samt icke-sannolikhetsurval. I studien används icke-

sannolikhetsurval eftersom urvalet inte gjorts på en slumpmässig grund då vi medvetet 

kontaktat tillämpliga respondenter för vår studie. För kvalitativa undersökningar 

benämner Jacobsen (2017) urvalet som ändamålsstyrt. Det ändamålsstyrda urvalet 

innebär att syftet med undersökningen ligger till grund för vilka personer som ska 

intervjuas. Utifrån studiens syfte har vi i sin tur valt att fokusera på auktoriserade 

revisorer för att i större utsträckning försäkra oss om att revisorerna varit involverade i 

branschen under en längre tid. Därmed kan vi med stor sannolikhet anta att 

respondenterna tagit del av digitaliseringens utveckling. För att skapa en ökad förståelse 

av digitaliseringens utveckling ur ett kundperspektiv valde vi även att intervjua företags 

anställda med en relation till revisorn (s.k. kunder). Några begränsningar har inte gjorts 

gällande storlek på revisionsbyrå vilket resulterar i att studien i sin tur inkluderar 

revisorer på medelstora och stora byråer. Begränsningar har inte heller gjorts gällande 

storlek på kunder till revisorer. Små, medelstora och stora företag inom olika branscher 

inkluderas i studien i syfte att generera en större bredd i undersökningen. 

Urvalsbegränsningar har uppstått då revisorer under utförandet av denna studie 

genomgår en hektisk period vilket försvårade inbokningen av intervjuer. Vi har på 

grund av den hektiska perioden använt oss av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att 

intervjuer har genomförts med de respondenter som varit tillgängliga. Under en intervju 

introducerade respondenten ytterligare en person som i sin tur inkluderades i urvalet då 

personen kunde bidra med relevant information till denna studie. Inkluderingen av 

ytterligare en respondent via en annan för oss in på ytterligare en form av 

bekvämlighetsurval vilken benämns snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013). Elva 

intervjuer har utförts med fem auktoriserade revisorer och sex kunder till revisorer. Det 
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valda antalet beror på studiens tidsbegränsning och möjligheten till att uppnå ett 

tillförlitligt resultat. Tidsbegränsningen bidrog till ett mindre antal respondenter. För att 

i sin tur kunna uppnå ett tillförlitligt resultat krävdes minst tio respondenter. 

4.2.   Analysmetod    
Kvalitativ data som samlats in med hjälp av intervjuer måste förberedas och organiseras 

innan den kan analyseras (Denscombe, 2016). Som tidigare nämnts har nio av elva 

intervjuer ljudinspelats i syfte att säkerställa att insamlad data skyddas samt 

dokumenteras. Under de två intervjuer som inte spelades in fördes anteckningar av en 

intervjuperson. Ljudinspelningar behöver vanligtvis transkriberas och kommenteras 

vilket i denna studie gjordes för att förenkla genomförandet av detaljerade sökningar 

samt jämförelser mellan data. Att transkribera ljudinspelningar anses vara mycket 

tidskrävande men det är också en värdefull del av forskningen eftersom vi kommer 

närmare inpå insamlad kvalitativ data. Transkribering underlättar även analysering av 

ljudinspelningar i sin ursprungliga form (ibid.). Nämnda fördelar övervägdes under 

valet av analysmetod och en planering för kommande dagar gjordes för att effektivisera 

arbetet kring transkriberingen. Transkribering möjliggör även kontroll av rådata för 

utomstående som önskar att säkerställa de tolkningar vi gjort och att de håller en hög 

kvalitet (Jacobsen, 2017). För att sedan nå en något högre samt begreppslig nivå valde 

vi därefter att koda den data som samlats in. Stor vikt lades även i kodning av tidigare 

utförd transkribering eftersom den ursprungliga texten från transkriberingen bestod av 

händelser, åsikter samt förklaringar som revisor och kund uttryckt (Yin, 2013). Vi valde 

att använda transkriberande meningsbärande enheter som i sin tur kodades och delades 

in i kategori samt tema med hänsyn till vår insamlade empiri under intervjuerna. Tema 

valdes utifrån studiens analytiska modells beståndsdelar (figur 3.3). Kodningen baseras 

i framtagna meningsbärande enheter utifrån transkriberade intervjuer. Kodningen syftar 

till att tydliggöra ett mönster mellan de meningsbärande enheterna och digitaliseringens 

utveckling. Kategoriseringen baseras på resultat och effekter av digitaliseringens 

utveckling samt förändring av ett flertal aspekter, bland andra fysiska möten och risker 

med utvecklingen. 
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Tabell 4.1 Kodning och meningsbärande enheter 

 

4.3.   Tillförlitlighet  i  kvalitativa  metoder  
En fråga vi nu bör ställa oss är om det finns något i vår studie som föranlett det resultat 

vi kommit fram till (Jacobsen, 2017). Tillförlitlighet är svårt att bedöma inom kvalitativ 

forskning till skillnad från en bedömning av tillförlitlighet inom kvantitativ forskning 

(Denscombe, 2016). Trots svårigheten att bedöma tillförlitlighet visar Jacobsen (2017) 

på att undersökningsdesign, datainsamling samt analys kan påverka resultatet och 

därmed tillförlitligheten. Samtliga sorters undersökningar utöver dolda undersökningar 

utsätter objekten, i vårt fall revisorer samt kunder till revisorer, för diverse stimuli och 

signaler. Denna studie baseras som tidigare nämnts på intervjuer (se avsnitt 4.1.1). 

Undersökningsmetoden kan leda till en så kallad intervjuareffekt. Intervjuareffekten 

innebär att intervjun formas i förhållande till de deltagande parternas stil och innehåll. 

 

Transkriberad text med 
rödmarkerade 
meningsbärande enheter 

Kod Kategori Tema 

Fysiska möten försvinner inte, 
men de minskar. Man kanske 
löser mer på distans.  

Fysiska möten 
minskar i framtiden 
vilket möjliggör 
lösningar på distans. 

Minskat behov av 
fysiska möten. 

Kommunikation. 

De kanske tror vi granskar mer 
än vad vi gör, det kanske blir ett 
förväntningsgap men utifrån 
informationen som står där borde 
det inte vara så. Fel kan däremot 
slinka förbi. Det finns en risk, 
men de bör inte se annorlunda på 
rollen. 

Det finns en risk i 
och med den digitala 
utvecklingen och fel 
kan slinka förbi. 

Risker följer med 
digitaliseringens 
utveckling. 

Tillförlitlighet. 

Så att i vissa fall så skulle jag 
säga att vi försöker få, det är ju 
ofta de mindre och medelstora 
bolagen, att bli mer digitala. Sen 
de största bolagen är ju oftast 
mer digitala än vad vi är. Alltså 
de har ofta kommit längre i den 
utvecklingen liksom. 

Påverkar kunderna 
till att bli mer 
digitala. 

Effektivt då båda 
parter befinner sig i 
takt med 
digitaliseringen. 

Samarbete. 

En del går smidigare att göra på 
kontoret än vad det gör ute hos 
kunderna. Innan var man mer 
styrd att göra uppdraget där för 
materialet och då var tvungen att 
vara där men när det blir mer 
digitalt så blir det inte lika sådär 
och det är synd. 

Digitaliseringen 
ökar och man kan 
göra mer av 
revisionen på 
kontoret istället för 
hos kunderna. 

Minskat behov av 
fysiska möten. 

Kommunikation. 
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Resultatet beror bland annat på ett flertal intervjuegenskaper, däribland aggressivitet 

och framfusighet. Intervjuegenskaper leder i sin tur till ett annorlunda resultat i 

jämförelse till de fall då intervjupersonen verkar oengagerad (ibid.). Under intervjuerna 

la vi stor vikt i att som intervjupersoner ta plats i den representativa rollen som 

engagerade studenter i syfte att öka förståelse för vår forskningsstudie och samla 

kvalitativ data till studiens resultat. Vid insamling av information kan kontexteffekt 

påverka resultatet (ibid.). Jacobsen (2017) nämner två typer av kontext: artificiell och 

naturlig. I denna studie är kontexten naturlig då intervjuer har genomförts på en plats 

som är naturlig för respondenten, det vill säga på den arbetsplats de besöker dagligen. 

Det kan i sin tur bidra till att respondenten inte ändrar beteende efter den omgivning 

denne befinner sig i. Ett sista hot mot tillförlitligheten är att vi som forskare agerat 

oaktsamt under nedteckning samt analys av data. Oberoende av informationskvaliteten 

vi erhåller från respondenterna är den data vi har möjlighet att registrera den mest 

effektiva (ibid.). Under nio av elva intervjuer användes därför ljudinspelning från två 

telefoner. Målet var att spela in samtliga intervjuer men då inspelning inte var tillåtet 

under två av intervjuerna fördes endast anteckningar och för att säkerställa att ingenting 

missförstods erbjöds även möjlighet till komplettering av intervjuerna. En av 

intervjupersonerna förde även anteckningar under samtliga intervjuer. Då endast en 

intervjuperson antecknade ökade möjligheten att föra en dialog med respondenten 

samtidigt som information säkerställdes med hjälp av ljudinspelning och skriftliga 

anteckningar.  

4.4.   Etiska  överväganden  
I denna studie beaktas de etiska regler som aktualiseras under olika skeden av studiens 

utförande för att värna om respondenternas integritet. Fem etiska principer har beaktats 

vilka rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de respondenter som 

medverkar i studien. Den första principen är det så kallade informationskravet. 

Informationskravet tyder på att vi som utför denna studie informerar berörda personer 

om studiens syfte: att utforska digitaliseringens utveckling inom revisionsbranschen 

med fokus på förändringen av samarbete, kommunikation, relationskvalitet samt 

tillförlitlighet mellan revisor och kund. De berörda personerna anses i studien vara de 

revisorer och kunder som deltar i de elva olika intervjuerna. Respondenterna tilldelas 

även information om de moment som ingår i studien. Den andra principen som beaktas i 
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denna studie är samtyckeskravet. Samtyckeskravet leder till att vi är noggranna med att 

ge respondenterna information om att deras deltagande är frivilligt samt deras rätt att 

avbryta. Den tredje principen är konfidentialitets- och anonymitetskravet. Revisorers 

och kunders uppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet. Genom att bevara 

personuppgifter där obehöriga inte kan få tillgång till dem skyddar vi respektive 

respondent. Den fjärde principen är det så kallade nyttjandekravet vilket tyder på att 

insamlade uppgifter endast används för denna studies ändamål. Den fjärde principen är 

falska förespeglingar. Genom att beakta denna princip ger vi inte respondenterna falsk 

eller vilseledande information om studien. Innan varje intervju tillfrågades även 

respondenten om det var acceptabelt att intervjun spelades in och vi informerade om att 

alla intervjuer samt respondenter kommer göras anonyma i studien.  
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5.  Presentation  av  empiri  
I detta kapitel börjar vi med att presentera de elva respondenter som ligger till grund 

för studiens insamlade empiri. Därefter redogörs för insamlad empiri i syfte att skapa 

en empirinära och analysförberedande struktur inför nästkommande analyskapitel. 

Rubriker och innehåll i presentation av empiri är empiriskt genererande samt har 

koppling till kategorierna: samarbete, kommunikation, relationskvalitet och 

tillförlitlighet. Kategorierna berör i sin tur huvudsakliga områden i denna studie. En 

indelning görs även av digitaliseringens förändring ur ett revisors- samt 

kundperspektiv. 

5.1.   Presentation  av  respondenter  

5.1.1.   Presentation  av  auktoriserade  revisorer  

Som tidigare nämnts har i denna studie fem auktoriserade revisorer intervjuats under 

ungefär en timmes tid. I följande presentation av empiri har vi valt att anonymisera 

respondenterna och benämna dem utifrån relevant information berörande respektive 

revisor. I nedanstående tabell (tabell 5.1) presenteras de fem auktoriserade revisorer 

som ligger till grund för studiens insamling av empiri. Sex aspekter presenteras i 

koppling till respondenterna som antas ha betydelse för kommande presentation av 

empiri: benämning av revisor, längd på intervju, datum för utförande, ljudinspelning, 

respondentens kön, respondentens erfarenhet i branschen och storlek på revisionsbyrå.  

Tabell 5.1 Presentation av auktoriserade revisorer 

Benämning Tid Datum Inspelad Kön Erfarenhet Storlek 

Den erfarna delägaren 59 min 2017-04-24 Ja  Kvinna 19 år Medel 

Den minst erfarna revisorn 48 min 2017-04-24 Ja  Kvinna 7 år Stor 

Den lokala revisorn 46 min 2017-04-26 Ja  Kvinna 17 år Medel 

Den erfarna revisorn 63 min 2017-04-27 Nej  Man 33 år Medel 

Den personalansvariga revisorn 55 min 2017-04-28 Ja  Man 17 år Medel 

5.1.2.   Presentation  av  kunder  

I denna studie har även sex kunder till revisorer intervjuats under ungefär en timmes tid. 

I följande presentation av empiri har vi valt att anonymisera respondenterna och 

benämna dem utifrån relevant information berörande respektive kund samt dess 
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verksamhet. I nedanstående tabell (tabell 5.2) presenteras de sex kunder som ligger till 

grund för studiens insamling av empiri. Även här presenteras sex aspekter med koppling 

till respondenterna som antas ha betydelse för kommande presentation av empiri: 

benämning av kund, längd på intervju, datum för utförande, ljudinspelning, 

respondentens kön, typ av verksamhet och antal år med en revisor. 

Tabell 5.2 Presentation av kunder 

Benämning Tid Datum Inspelad Kön Verksamhet Antal år 

Föreningsföretagaren 45 min 2017-04-25 Ja  Kvinna Förening 30 år 

Den erfarna kunden 50 min 2017-04-25 Nej  Kvinna Distributör 36 år 

Konsulten 44 min 2017-04-25 Ja  Man Konsult 7 år 

Försäljaren 39 min 2017-04-26 Ja  Kvinna Försäljning 16 år 

Egenföretagaren 39 min 2017-04-27 Ja  Kvinna Hjälpmedel 3 år 

Storföretagaren 50 min 2017-04-28 Ja  Kvinna Tillverkning 31 år 

5.2.   Digitaliseringens  förändring  utifrån  revisorns  perspektiv  

5.2.1.   Kunden  är  mer  delaktig  i  revisionsprocessen    

En aspekt som tydligt framkommit genom de utförda intervjuerna är digitaliseringens 

främjande av kundens ökade mängd delaktighet i revisionsprocessen, vilket påtalas av 

den erfarna delägaren och den erfarna revisorn. Revisionsprocessen har enligt 

respondenterna effektiviserats på grund av digitaliseringens utveckling. Den erfarna 

delägaren menar att ett större fokus nu har flyttats till planeringsfasen vilket kräver att 

kunden är involverad i en större utsträckning. Genom ett flertal utvecklade 

analysprogram kan avvikelser upptäckas redan i detta tidiga skede. Processen går, trots 

ett större fokus på planering och därmed kunden, snabbare på grund av digitaliseringens 

utveckling enligt den erfarna delägaren. Även den erfarna revisorn menar att ytterligare 

fokus nu ligger på planeringsfasen och riskbedömningen vilket har ökat kundens 

delaktighet under denna del av revisionsprocessen. I sin tur sker ett närmare samarbete 

mellan revisor och kund. Enligt respondenten används även datorkraft i en större 

utsträckning under revisionsprocessen idag jämfört med tidigare. Genom användningen 

av tekniska hjälpmedel kan informationsinsamlingen underlättas och revisorn kan på ett 

enkelt sätt bland annat få en bild av kunden samt information om vilka som är 

involverade i bolaget. De tekniska hjälpmedlen resulterar i en tydlig struktur genom 

hela revisionsprocessen och kontroller kan utföras kontinuerligt under processens gång 
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vilket bidrar till en stadga i arbetet. Den erfarna revisorn uttrycker sig på följande vis 

kring förändringen av revisionsprocessen; 

Större del planering idag, större del förståelse för företaget idag. Mest det som 
förändrats. Sedan använder man mer datorkraft idag. Fanns redan då 
analysprogram, körde transaktionsanalyser då men sedan har det utvecklats hela 
tiden. 

Den erfarna delägaren, den minst erfarna revisorn, den erfarna revisorn och den 

personalansvariga revisorn menar att scanning av en stor mängd nödvändigt material 

ökat under hela revisionsprocessen i takt med digitaliseringens utveckling. Genom att 

kunden ligger i framkant med utvecklingen och tilldelar revisorn digital information har 

pappersarbetet under processen minskat radikalt. Den lokala revisorn menar att 

digitaliseringens utveckling inte alltid effektiviserar revisionsprocessen samt samarbetet 

mellan revisor och kund. Implementeringen tar tid och i samband med ökade 

dokumentationskrav räcker inte tiden till. I sin tur ökar effektiviteten i en långsam takt. 

Enligt den lokala revisorn finns även skillnader i effektivisering på grund av 

digitaliseringens utveckling beroende på revisionsbyråns storlek. Under 

revisionsprocessen har stora byråer möjlighet att använda sig av tekniska hjälpmedel 

och egenutvecklade system i en annan prisklass än mindre byråer. 

Den erfarna delägaren, den minst erfarna revisorn och den erfarna revisorn menar att 

kunden är delaktig genom hela revisionsprocessen. Då informationen som krävs för 

utförandet av revisionen baseras på kunden krävs att denne är involverad under 

processens gång. Den erfarna revisorn menar att kunden framförallt är delaktig under 

planerings- samt genomförandefasen. Trots att mailkontakten ökat enligt samtliga 

respondenter menar den minst erfarna revisorn att fysiska möten och annan 

kommunikation under revisionsprocessens gång måste anpassas efter kundens 

tillgänglighet för att ett nära samarbete ska kvarstå. Enligt den erfarna delägaren kan 

kundens delaktighet under revisionsprocessen också bero på hur långvarig relationen 

hittills varit. Sker samarbetet mellan revisorn och en ny kund krävs det att kunden är 

delaktig i en större omfattning. En större mängd information samlas in då kunden är ny 

och det krävs mer tid för revisorn att sätta sig in i kundens rutiner vilket tydligt 

framkommer ur följande citat av den erfarna delägaren:  

En alldeles ny kund måste man verkligen sätta sig in i och hur de fungerar. 
Kontrollera hur de anser sina rutiner är, hur de gör med kundfordringar, 
leverantörer, bank och berätta om historiken om företaget. Vad de gör för 
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någonting, hur de fungerar med deras kund och leverantörsrelationer och mycket 
sådana bitar. Så det är väldigt mycket information där. Och det är så att sedan 
när man haft företaget några år så är det ändå det här samtalet om vad som 
händer nu, vad har hänt, vad har ni ändrat? Så där är de absolut med. 

Till skillnad från den erfarna delägaren och den minst erfarna revisorn menar den lokala 

revisorn samt den personalansvariga revisorn att kunden inte är delaktig genom hela 

revisionsprocessen. Enligt den lokala revisorn beror kundens delaktighet på revisorns 

behov av att samla in information från kunden. Trots kundens delaktighet under en 

mindre del av revisionsprocessen ligger stor vikt i ett nära samarbete. Ett nära 

samarbete är viktigt då information ska kunna tilldelas båda parter och revisorn ska ha 

möjlighet att agera som ett slags bollplank för kunden. I sin tur menar den 

personalansvariga revisorn att kunden främst är involverad i planeringsfasen och det är 

där ett nära samarbete sker. I revisionsprocessen arbetar även den personalansvariga 

revisorn för att förekomma snarare än förekommas. Det är då revisorn som tar kontakt 

med kunden och vid övriga frågeställningar samt funderingar tar kunden kontakt med 

revisorn. 

5.2.2.   Effektivt  då  båda  parter  befinner  sig  i  takt  med  digitaliseringen  

För att effektivisera revisionsprocessen samt samarbetet mellan revisor och kund arbetar 

revisorn enligt den minst erfarna revisorn, den lokala revisorn, den erfarna revisorn och 

den personalansvariga revisorn för att deras kunder ska använda tekniska hjälpmedel 

under processens gång. Enligt den lokala revisorn är oftast yngre kunder mer digitala då 

de på ett annat sätt kan uppmärksamma effektiviseringen som utvecklingen bidrar med. 

Genom att revisor och kund använder sig av tekniska hjälpmedel under samarbetet 

effektiviseras processen enligt den lokala revisorn samt den erfarna revisorn. 

Enligt den erfarna revisorn tar revisionsprocessens olika delar längre tid att utföra då 

kunden inte använder sig av tekniska hjälpmedel. Det krävs då att revisorn går igenom 

en större mängd material vilket resulterar i ett tyngre arbete. Trots negativa aspekter kan 

inte revisorn påtvinga kunden tekniska hjälpmedel. Den erfarna revisorn främjar 

kundens användning av tekniska hjälpmedel på följande sätt: 

Vi får acceptera hur de jobbar, även om vi tycker det är enklare med digitalt 
material. 

Enligt den personalansvariga revisorn finns även tillfällen då kunden ligger i framkant 

med digitaliseringens utveckling och revisionsbyrån befinner sig på en lägre nivå. 
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Respondenten menar att digitaliseringen kan i framtiden bidra till ytterligare effektivitet 

då det finns en mängd olika tekniska hjälpmedel som i nuläget ännu inte utnyttjas på rätt 

sätt på grund av att tiden inte är tillräcklig. 

I takt med digitaliseringens utveckling anser endast den minst erfarna revisorn att 

kundens belastning har ökat och kunden har svårare att avsätta tid för 

revisionsprocessen. I sin tur har engagemanget från kundens sida minskat vilket leder 

till ett försämrat samarbete. Den lokala revisorn och den erfarna revisorn anser i sin tur 

att en engagerad och kompetent kund effektiviserar revisionsprocessen samt möjliggör 

bra diskussioner mellan båda parter. Samtidigt menar den personalansvariga revisorn att 

något slags intresse krävs från kundens sida för att samarbetet ska fungera. Även 

belastningen för revisorn har, enligt den lokala revisorn, ökat i form av 

dokumentationskrav. Kunden förväntar sig att processen ska gå snabbare i och med 

digitaliseringens utveckling vilket resulterar i att högre krav ställs på revisorn. Den 

lokala revisorn menar då att revisorn förväntas utföra en större mängd arbete för samma 

lönesumma vilket tydligt framgår i följande citat: 

Alltså det har blivit, förr var det ju, genom att det har blivit ännu mer 
dokumentationskrav på oss. Vi har mycket, mycket mera hårt strikt regelverk. 
Det är mycket mer krav på oss, revisorn. Och ofta så har inte vi. Vi ska göra mer 
och sedan har prisbilden då sjunkit. Det är, konkurrensen är jättestor. Vi har inte 
lika lätt att. Vi måste göra mer men för samma peng kan man säga. Och 
förväntningarna, kunden vet ju inte om att vi måste göra de bitarna. Utan då får 
man ju förklara för dem här, att det är vårt krav att vi måste göra det här och det 
här. 

Hur nära samarbetet är mellan revisor och kund anser den erfarna delägaren, den minst 

erfarna revisorn, den lokala revisorn samt den personalansvariga revisorn även kunna 

bero på kundens storlek. Enligt den erfarna delägaren och den minst erfarna revisorn 

arbetar större kunder mer digitalt i jämförelse med mindre kunder. Den stora kundens 

framförhållning inom digitaliseringens utveckling bidrar till att revisor samt kund i stor 

utsträckning befinner sig på en gemensam nivå. Stora kunder scannar in fakturor samt 

ytterligare material i en större mängd vilket också underlättar samarbetet mellan revisor 

och kund. Den minst erfarna revisorn menar även att ett flertal större kunder har kommit 

längre än revisorn i digitaliseringens utveckling. Den erfarna delägaren menar att den 

stora kundens positiva inställning till digitaliseringens utveckling beror på den låga 

kostnaden att implementera tekniska hjälpmedel. Den stora kunden anses ha möjlighet 

att använda sig av ett flertal hjälpmedel trots den höga kostnaden. 
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5.2.3.   Ökad  mängd  mailkommunikation  

Samtliga fem respondenter är rörande överens om att kommunikation föreligger inom 

deras kundrelationer. I takt med digitaliseringens utveckling har ytterligare 

kommunikationskanaler öppnats, bland annat talar respondenterna om att det idag sker 

en ökad mängd mailkommunikation mellan revisor och kund i jämförelse med förr. Den 

personalansvariga revisorn menar att mailkommunikation i nuläget ökar vilket gör 

arbetet mer effektivt och revisorn kan på så sätt spara tid. Enligt den erfarna delägaren 

har digitaliseringens utveckling underlättat kommunikationen mellan revisor och kund 

då båda parter kan kontaktas med hjälp av mail när det finns tid samt för att få snabb 

återkoppling. Den erfarna delägaren främjar fördelarna med mail i följande citat: 

Det underlättar, mail är väldigt enkelt att slänga iväg en fråga och få ett snabbt 
svar. För många av våra kunder kanske är ute och jobbar och har då inte tid att 
stå och prata med mig i telefonen hur länge som helst eller kanske måste leta 
upp någonting för att svara på det. 

Den minst erfarna revisorn menar att mailkontakt kan vara smidigt men det kan också 

uppstå missförstånd vilket kan resultera i att mailkommunikationen tar längre tid än att 

pratas vid via telefon. Även den erfarna revisorn anser att uppgifter kan lösas snabbare 

samt effektivare om kommunikationen sker på telefon istället för mail. Mail möjliggör 

dokumentering av konversationen vilket den erfarna revisorn och den personalansvariga 

revisorn däremot anser är en positiv effekt av digitaliseringens utveckling. Enligt den 

minst erfarna revisorn bidrar även mailkommunikation till högre tillgänglighet då 

revisorn har möjlighet att arbeta parallellt med ett flertal kunder och återkoppla 

snabbare, vilket också påpekas av den erfarna delägaren. Respondenterna är inte 

överens om att förändringen av kommunikationen med kunderna i form av mailkontakt 

enbart är positivt. Den erfarna revisorn menar att det är en snabbare samt enklare 

kommunikation på gott och ont. Det leder i viss mån till mindre personlig kontakt och 

det kan innebära svårigheter att säkerställa originalhandlingar. Även den 

personalansvariga revisorn menar att revisorn inte knyter en likvärdig relation till 

kunden genom endast mailkontakt. I takt med digitaliseringens utveckling kan idag 

mycket av revisionsarbetet göras på kontoret istället för hos kunderna vilket tydligt 

framgår genom följande citat av den personalansvariga revisorn: 

Innan var man mer styrd att göra uppdraget där för materialet och då var man 
tvungen att vara där men när det blir mer digitalt så blir det inte lika sådär och 
det är synd. 
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Den erfarna revisorn har ytterligare en uppfattning av digitaliseringens utveckling samt 

dess påverkan på kommunikationen mellan revisor och kund. Respondenten menar att 

eftersom fokus nu har flyttats inom revisionsprocessen till riskbedömning och 

informationssamling leder det till en större mängd intervjuer samt kommunikation med 

företagsledare. Mindre tid spenderas i sin tur med pärmar än vad som gjordes tidigare. 

Även om det förekom intervjuer med företagsledare tidigare påpekar den erfarna 

revisorn att det blivit mer av det idag. Enligt den erfarna revisorn ökar därav 

användningen av tekniska hjälpmedel.  

5.2.4.   Förändring  av  fysiska  möten  

Den personalansvariga revisorn anser att relationen till kunden blir mindre personlig 

genom den ökade mailkontakten vilket gör det ännu viktigare med fysiska besök. Den 

erfarna revisorn och den erfarna delägaren menar att revisorn har kontinuerlig kontakt 

med kunden under revisionsprocessen. Den personalansvariga revisorn anser att 

revisorn är konstant beroende av en bra dialog då arbetet även sker på kontoret och 

endast vid ett fåtal tillfällen hos kunden. Den erfarna delägaren och den minst erfarna 

revisorn menar att sättet att kommunicera på beror på kunden. Den erfarna delägaren 

uttrycker sin syn på kommunikationen mellan revisor och kund på följande vis:  

Vissa som säger att de alltid är ute och jobbar. Och vill vi ha kontakt med dem 
får vi maila istället så ringer jag dig. Det kan också finnas kunder som säger att 
de vill att jag ska komma dit och göra jobbet, då gör jag det. 

Den erfarna revisorn samt den personalansvariga revisorn anser att de fysiska mötena 

minskar och kommer fortsätta minska i framtiden. Digitaliseringens utveckling 

förväntas kunna effektivisera arbetet samt skapa en bra relation till kunden trots distans 

mellan revisor och kund. Den personalansvariga revisorn lägger stor vikt i att behålla så 

mycket av den fysiska kontakten som möjligt trots att användningen av tekniska 

hjälpmedel möjliggör att en stor del arbete kan utföras på kontoret. 

Av totalt fem respondenter är fyra överens om att det sker minst ett fysiskt möte med 

kunden under revisionsprocessen. Hur stort antal fysiska möten det resulterar i är 

däremot svårare att svara på. Den erfarna delägaren beskriver det som att 

revisionsprocessen bidrar till att det krävs fysiska möten oavsett digitaliseringens 

utveckling. Den minst erfarna revisorn menar att mängden kontakt beror på händelser 

som utspelar sig i verksamheten under året. I sin tur menar den lokala revisorn att det 
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idag sker allt färre fysiska möten. Idag är revisorn fortfarande beroende av en signering 

men i framtiden menar den lokala revisorn att digitala signeringar utvecklas. Enligt den 

lokala revisorn underlättar digitaliseringens utveckling revisorns tillgänglighet gentemot 

kunden. Respondenten anser även att en större mängd kunder önskar att ha den 

personliga kontakten med revisorn idag. Den erfarna revisorn menar att varje kund är 

unik vilket gör att kommunikationen ser annorlunda ut. Personliga möten är av stor vikt 

men tid och plats saknas för den sortens möten idag. Respondenten förväntar sig i sin 

tur inte att fysiska möten försvinner men minskar i framtiden vilket resulterar i att 

revisorn kan utföra en större mängd uppdrag på distans. Den erfarna revisorn samt den 

personalansvariga revisorn menar att sannolikheten är stor till att ett fysiskt möte sker 

mellan revisor och kund. Enligt den personalansvariga revisorn kan avvikelser ske då 

revisorns kunder är utspridda på olika orter vilket gör att kommunikationen sker via 

telefon. Digitaliseringens utveckling bidrar till färre antal fysiska möten men den 

personalansvariga revisorn anser inte minskningen vara en fördel, desto mer fysiska 

möten desto positivare. Den erfarna delägaren föredrar att utföra uppdragen hos kunden 

på grund av möjligheten att se verksamheten och direkt ställa frågor, vilket bidrar till att 

revisorn slipper kontakta kunden ett flertal gånger. Det bidrar även till effektivitet då det 

är större sannolikhet att bli färdig med uppdraget under den tid revisorn spenderar hos 

kunden. Den erfarna delägaren menar även att det är viktigt att ha en kommunikation 

och att kunder värdesätter möjligheten att kontakta revisorn vid övergripande frågor 

samt funderingar. Idag kan revisorn agera i form av bollplank vid frågor eller 

funderingar. Framförallt i mindre verksamheter där kunden är ensam. I större 

verksamheter finns ofta fungerande ekonomiavdelningar där frågor kan diskuteras vilket 

bidrar till att kommunikationen i viss mån ökar i mindre verksamheter. Den erfarna 

delägaren främjar skillnaden av sättet att kommunicera mellan stora och mindre kunder 

på följande vis: 

I större har du ofta en ekonomiavdelning, har en VD, du har folk du kan 
diskutera med. Är du ensam har du oftast inte det, då blir en revisor eller 
redovisningskonsult ditt bollplank. Bara sätta sig ner och prata för att någon ska 
lyssna på dem. I mindre företag kan det vara lite mindre frågor och större i stora 
företag. 

Den minst erfarna revisorn talar istället om att det sker mer kontakt i större och 

medelstora bolag då revisorn är mer delaktig samt fungerar som ett stöd vilket ökar 

kontakten sinsemellan. Även på en högre nivå i branschen där andra frågeställningar är 
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aktuella menar den minst erfarna revisorn att mer kommunikation sker via telefon än 

mail då det krävs en diskussion som inte är möjlig via mail. Den lokala revisorn lägger 

också stor vikt i kundens möjlighet att använda revisorn som ett slags bollplank. För att 

möjliggöra användningen av revisorn som ett bollplank krävs en god kommunikation 

mellan revisor och kund. Samtliga respondenter menar att kommunikationen har 

förändrats i takt med digitaliseringens utveckling. Den erfarna delägaren antyder i sin 

tur att även om en stor mängd kommunikation sker via mail snarare än telefon är antalet 

fysiska möten ungefär detsamma. 

5.2.5.   En  generationsfråga  och  ökad  tillförlitlighet  

Den erfarna revisorn anser att förtroende från revisorns och kundens sida är viktigt. 

Kunden ska utföra arbetet på ett korrekt sätt och ha förtroende för revisorn annars har 

revisorn inget intresse av att vara delaktig i uppdraget. Det blir på så vis en ömsesidig 

relation mellan revisor och kund vilket framgår i följande citat av den erfarna revisorn: 

De ska jobba på ett riktigt sätt, schysst sätt annars vill inte vi vara med och de 
ska ha förtroende för oss. Det är ömsesidigt. 

Även resterande fyra respondenter lägger stor vikt i förtroendet från båda parter. Den 

erfarna delägaren menar att tillförlitligheten inom digitaliseringens utveckling kan 

betraktas som en generationsfråga. Då kunden arbetat med ett företag i ett flertal år kan 

det skapa en rädsla för förändring i jämförelse med den yngre kunden. Den yngre 

kunden uppskattar i sin tur effektiviseringen som digitaliseringens utveckling bidrar 

med och arbetar till stor del med tekniska hjälpmedel. Enligt den erfarna delägaren 

föreslår revisorn i de flesta fall att kunden ska använda sig av tekniska hjälpmedel i så 

stor mån som möjligt för att underlätta även för kunden. Den minst erfarna revisorn 

anser att digitaliseringens utveckling ökar tillförlitligheten gentemot kunden genom att 

det idag finns olika tekniska hjälpmedel som ser till att regelverken följs. Den minst 

erfarna revisorn uttrycker sin syn på kopplingen mellan användningen av regelverket 

ISA och tillförlitligheten mellan revisor respektive kund på följande vis: 

Alltså att de tekniska hjälpmedlen, vårt system, hjälper oss att se till att vi 
faktiskt gör allting som krävs enligt ISA för att hela systemet är uppbyggt så. 
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5.2.6.   Risker  följer  med  digitaliseringens  utveckling  

Den minst erfarna revisorn lägger stor vikt i att revisorn förmedlar risken med de 

tekniska hjälpmedel som idag används. Vid överföring av material från kunden till 

revisorn kan det bland annat vara en trygghet att addera lösenord på filer som överförs 

via mail. I sin tur är lösenord på filer ingenting revisorn påtvingar kunden. Den erfarna 

revisorn påvisar en svårighet kring säkerhet och tillförlitlighet när det gäller att 

säkerställa originalhandlingar från kunden. Då en stor del material från kunden idag 

scannas in med hjälp av tekniska hjälpmedel som revisorn sedan får tillgång till menar 

den erfarna revisorn att tillförlitligheten till materialet kan minska. Som den minst 

erfarna revisorn tidigare nämnt använder sig revisorn idag av tekniska hjälpmedel under 

revisionsprocessen vilka i sin tur ska bidra till att regelverken följs. Den erfarna revisorn 

menar då att det finns en risk i och med digitaliseringens utveckling eftersom kunden i 

ett flertal fall förväntar sig att revisorn granskar mer än vad denne gör vilket kan leda 

till att ett förväntningsgap uppstår. Idag talar systemen om vilka risker som finns och 

vad det är revisorn ska fokusera på inom granskningen. I följande citat beskriver den 

erfarna revisorn det så kallade förväntningsgapet: 

De kanske tror vi granskar mer än vad vi gör, det kanske blir ett förväntningsgap 
men utifrån informationen som står där borde det inte vara så. Fel kan däremot 
slinka förbi. Det finns en risk, men de bör inte se annorlunda på rollen. 

Den erfarna revisorn är tydlig med att poängtera att utifrån informationen som revisorn 

lämnar bör det inte bli några otydligheter trots risken att fel förekommer. I sin tur kan 

det i viss mån påverka tillförlitligheten från kunder och tredje part. Då 

kommunikationen blivit mer mailbaserad idag kan även tillförlitligheten minska på 

grund av att revisorn inte kan säkerställa vem som skickat mailet. Ett personligt möte är 

bättre för tillförlitligheten till kunden menar respondenten. Även den personalansvariga 

revisorn tycker att tillförlitligheten delvis har försämrats på grund av digitaliseringen då 

respondenten har erfarenhet av att ett virus angripit digitala filer vilket är en risk i 

dagens digitaliserade samhälle. 

5.2.7.   En  långsiktig  och  personlig  relation  

Den erfarna delägaren, den minst erfarna revisorn, den lokala revisorn samt den 

personalansvariga revisorn menar att långsiktighet är viktigt inom relationen mellan 

revisor och kund. Enligt den erfarna delägaren är det framförallt varaktigheten som 
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påverkar relationen. Tekniska hjälpmedel bidrar i sin tur till effektivitet och möjliggör 

revisorns tillgänglighet för kunden vilket leder till en långsiktig relation. Den minst 

erfarna revisorn lägger stort värde i relationen till kunden och det är genom de fysiska 

mötena den långsiktiga relationen byggs upp. Den lokala revisorn är medveten om att 

kunden uppskattar en långsiktig relation tillsammans med revisorn och arbetar för att 

bygga upp ett förtroende mellan båda parter. Den enda respondent som anser att den 

långsiktiga relationen till kunden främjar det affärsmässiga intresset för revisorn är den 

personalansvariga revisorn. Det är först andra året revisorn tjänar pengar på revisionen. 

Respondenten menar också att en långsiktig relation är viktig för intressets skull då det 

gör revisionsarbetet mer intressant vilket även bidrar till en bättre relation med kunden. 

Som tidigare nämnts anser den personalansvariga revisorn att digitaliseringens 

utveckling främjar minskningen av fysiska möten vilket också visar på en svårighet för 

revisorn att bygga upp en långsiktig relation till kunden. Det är enligt den 

personalansvariga revisorn viktigt att vara medveten om samt eliminera risken att 

fysiska möten minskar och därmed låta tekniska hjälpmedel påverka revisorns relation 

till kunden positivt. 

Som tidigare nämnts ökar risken för ett minskat antal fysiska möten vilket även bidrar 

till en mer opersonlig relation. Den minst erfarna revisorn, den lokala revisorn, den 

erfarna revisorn samt den personalansvariga revisorn menar att den personliga 

kontakten är avgörande för en bra och långsiktig relation vilket även visar på 

relationskvalitet. Enligt den minst erfarna revisorn kan ett byte av kundens revisor leda 

till en stor förändring av relationen. I sin tur kan även företagskulturen förändras på 

grund av ett sådant byte. I jämförelse med tidigare respondent menar den erfarna 

revisorn att kunden inte förväntar sig en alltför personlig kontakt utan är medveten om 

revisorns oberoende. Det är enligt den personalansvariga revisorn viktigt att inte gå 

miste om den personliga kontakten under digitaliseringens utveckling. Det är den 

personliga kontakten som bidrar till en stabil och långsiktig relation. 

5.2.8.   Ökat  engagemang  för  kundens  verksamhet  

Trots tidigare nämnda risker med digitaliseringens utveckling bidrar digitaliseringen 

även till fördelar för revisorns och kundens relation till varandra. Revisorn kan på grund 

av digitaliseringens utveckling ringa ett kortare telefonsamtal och visa engagemang för 

kundens verksamhet. Den personalansvariga revisorn menar också att digitaliseringen 
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möjliggör ett effektivare revisionsarbete samt främjar revisorns engagemang för 

kundens verksamhet vilket är A och O för att uppnå en bra relation. Enligt den minst 

erfarna revisorn är en bra relation någonting revisorn och revisionsbyrån hela tiden 

strävar efter. Det är viktigt att kunden ser ett mervärde i relationen och att revisorn 

bidrar till en fördel i kundens verksamhet. Den erfarna revisorn, den erfarna delägaren 

samt den minst erfarna revisorn anser att tillförlitlighet och förtroende är det mest 

centrala i en bra relation till kunden vilket även byggs upp med hjälp av fysiska möten. 

Enligt den personalansvariga revisorn är proaktivitet även viktigt för en hög kvalitet på 

relationen mellan revisor och kund. Det är av stor vikt att meddela kunden om 

förändringar innan kunden får information om dessa på annat håll. Respondenten menar 

att digitaliseringens utveckling främjar möjligheten för revisorn att meddela kunden om 

aktuella förändringar och dela med sig av väsentlig information. 

5.3.   Digitaliseringens  förändring  ur  ett  kundperspektiv  

5.3.1.   Kunden  är  till  stor  del  delaktig  i  planeringsfasen  

Samtliga respondenter anser att de är delaktiga under en liten del av revisionsprocessen. 

Enligt föreningsföretagaren är de mindre delaktiga under revisionsprocessens senare 

del. I planeringsfasen sker däremot ett tydligt samt nära samarbete mellan revisor och 

kund där kunden tilldelar revisorn all efterfrågad information. Konsulten anser sig som 

kund inte vara involverad i revisionsprocessen utan använder sig av revisorn som en 

rådgivningsfunktion vid behov. Det kan till exempel vara funderingar kring vinst 

respektive förlust och information angående semesterdagar. Enligt försäljaren och 

egenföretagaren är kunden involverad i revisionsprocessen kring bokslutet vilket enligt 

försäljaren kan bero på att denne inte är ägare till bolaget. Försäljaren menar att ägaren 

trots digitaliseringens förändring av kundens delaktighet är involverad under en större 

del av revisionsprocessen. Enligt egenföretagaren är kunden även delaktig i en mycket 

liten del av revisionsprocessen och lämnar endast över uppdrag till revisorn vid behov 

vilket främst sker en gång i månaden. Kundens delaktighet under en mindre del av 

revisionsprocessen är någonting egenföretagaren är missnöjd med och önskar därmed 

vara involverad under en större del av revisionsprocessens gång. På grund av revisorns 

bristande engagemang och även revisorns uteslutande av kunden i revisionsprocessen 

har nu egenföretagaren valt att byta revisor. Storföretagaren menar att kunden är 
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delaktig under bokslut samt förrevision men också då inventeringen äger rum. 

Digitaliseringens utveckling förväntas främja revisorns intresse av kundens delaktighet 

under den totala revisionsprocessen. Förväntningarna beror på att tekniska hjälpmedel 

anses underlätta revisorns förmåga att involvera kunden i revisionsprocessen. 

5.3.2.   Kundens  användning  av  tekniska  hjälpmedel  ökar  effektiviteten  

Föreningsföretagaren, den erfarna kunden, konsulten, försäljaren samt storföretagaren 

använder sig i nuläget av ett flertal tekniska hjälpmedel under revisionsprocessens gång, 

bland annat bokföringsprogram och mail. Ett effektivare samarbete kan nu ske mellan 

revisor och kund då det finns en möjlighet att arbeta utifrån samma material med hjälp 

av en gemensam mall samt att överföra filer mellan varandra. Enligt konsulten som inte 

varit involverad i revisionsprocessen under en längre tid har bokföringsprogrammen 

förbättrats och de är i nuläget mer lättanvändbara. Användningen av tekniska 

hjälpmedel ökar kundens kunskap och minskar risken att fel uppstår. 

Föreningsföretagaren menar även att användningen av tekniska hjälpmedel resulterar i 

att effektiv tid kan spenderas på ytterligare arbetsuppgifter. Försäljaren anser att 

tekniska hjälpmedel också underlättar dokumentationen och sammanställningen av 

dokument. I sin tur har samarbetet mellan revisor och kund effektiviserats. Kundens del 

i revisionsprocessen kan även enligt försäljaren utföras på ett smidigare sätt. Försäljaren 

främjar fördelarna med användningen av tekniska hjälpmedel på följande vis: 

Att man, det är ju bra att man sammanställer grejer och man kan lätt visa och lätt 
ha som dokument till, både som underlättar för en själv men som underlättar 
även om man ska visa det för någon annan tycker jag. Och sedan då, ja. Att man 
lätt kan, att det går snabbt nu om man ska visa någonting så kan man snabbt, så 
scannar man det eller skicka filen eller så. 

Storföretagaren samarbetar med revisorn genom att under revisionsprocessen bland 

annat överföra saldobalanser samt huvudböcker digitalt vilket leder till ett mindre antal 

fysiska möten. Enligt storföretagaren präglas även arbetet till stor del av scanning nu i 

jämförelse med hur sättet att arbeta sett ut tidigare. Till skillnad från tidigare nämnda 

respondenter använder sig egenföretagaren inte av en större del tekniska hjälpmedel 

under utförandet. Respondenten saknar initiativ från revisorn och är positiv till 

framtidens utveckling. Användningen av tekniska hjälpmedel kan underlätta samt 

effektivisera samarbetet mellan revisor och kund. Egenföretagaren föreslår bland annat 

möjligheten till digital lagring av filer. 
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5.3.3.   Effektivt  då  båda  parter  befinner  sig  i  takt  med  digitaliseringen  

Även försäljaren och storföretagaren lägger stor vikt i att revisorn ligger i framfart med 

digitaliseringens utveckling. Genom att revisionsbyrån kontinuerligt utvecklar de 

system som används under revisionsprocessen effektiviseras samarbetet och kunden kan 

arbeta produktivt tillsammans med revisorn. Egenföretagaren förväntar sig att revisorn 

introducerar kunden till användbara, tekniska hjälpmedel. Med hjälp av kundens 

intresse för utveckling kan i sin tur samarbetet dem emellan utvecklas och båda parter 

kan befinna sig på en gemensam nivå. Storföretagaren menar att digitaliseringens 

utveckling möjliggör ett större engagemang hos revisorn och ett närmare samarbete. 

Genom att revisorn kontinuerligt tilldelar kunden ny information angående bland annat 

nya regelverk kan samarbetet utvecklas. Storföretagaren föreslår månadsbrev där 

information om nyheter och viktiga händelser tilldelas kunden via mail från revisorn. 

Enligt den erfarna kunden och försäljaren leder en långsiktig relation till ett nära 

samarbete. Genom en långsiktig relation till revisorn har revisorn större kunskap om 

kundens verksamhet och samarbetet kan ske på en annan nivå då revisorn lättare kan 

vara involverad i verksamheten. Den erfarna kunden menar att ett samarbete med en 

mindre revisionsbyrå minskar risken för att revisorn i teamet byts ut och samarbetet i 

sin tur försämras. Den erfarna kunden anser sig också ha ett nära samarbete till revisorn 

på grund av tryggheten att kunna använda sig av revisorn som ett slags bollplank. Under 

revisionsprocessens gång är revisorn tillgänglig och kan svara på de frågeställningar 

kunden önskar få svar på. Även här ser den erfarna kunden en fördel i att använda en 

mindre revisionsbyrå då mer tid finns tillgänglig för respektive kund. Försäljaren ser 

positivt på revisorns engagemang i verksamheten och ett nära samarbete. Arbetet blir 

mer intressant då revisorn är engagerad även när det går bra för verksamheten och 

strävar för att nå uppsatta mål tillsammans med kunden. Det är viktigt att revisorn 

samarbetar även under sämre tider. Egenföretagaren har erfarenhet av ett revisorsbyte 

och lägger stor vikt i att revisorn är engagerad. Respondenten uppskattar den fysiska 

kontakten i början av en ny relation vilket är viktigt för att ett framtida nära samarbete 

ska fungera. Egenföretagaren menar också att ett stort engagemang från kundens sida 

även kan bidra till ett ökat intresse för verksamheten samt användning av tekniska 

hjälpmedel hos revisorn. Även storföretagaren har erfarenhet av ett revisorsbyte och i 

början av en ny relation krävs det att revisorn är engagerad i kunden. Det tar lång tid att 

få en bild av hur samarbetet dem emellan ska se ut samt för att bygga upp en tydlig 
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struktur och relation. Därav anser storföretagaren att samarbetet blir närmare och bättre 

med tiden. 

5.3.4.   Ökad  mängd  mailkommunikation  

Enligt samtliga sex respondenter används i nuläget mestadels mailkommunikation 

mellan revisor och kund. Konsulten menar att det skett mycket inom digitaliseringens 

utveckling men anser inte att det påverkat kundens kommunikation med revisorn. 

Beroende på att konsulten befunnit sig i kontakt med revisorn under en kortare tid 

uppfattas inte förändringen i en större omfattning. Konsulten uttrycker sig på följande 

vis kring digitaliseringens förändring av mailkommunikationen: 

Nej, jag tänkte på det också att ni har ju ett digitaliseringstema här då och jag vet 
ju att det har hänt jättemycket i digitaliseringsvägen under de här åren men det 
har inte påverkat mig. För det är e-mail, det är filer, alltså bokföringsfiler som 
man skickar till varandra och telefon och de såg likadana ut för sju år sedan så 
det har inte hänt någonting.  

Föreningsföretagaren använder mestadels mail och sällan telefon för att kommunicera 

med revisorn, vilket är positivt då båda parter sparar tid. Ett telefonsamtal resulterar ofta 

i en mer personlig konversation vilket även gör att konversationen tar längre tid jämfört 

med då revisor och kund kommunicerar via mail. Enligt föreningsföretagaren möjliggör 

digitaliseringens utveckling en snabbare kommunikation mellan revisor och kund. 

Möjligheten till en snabbare kommunikation bidrar i sin tur till att kunden förväntar sig 

snabbare svar och större tillgänglighet från revisorn. Även egenföretagaren utnyttjar 

tillgången till mail då respondenten kontaktar revisorn även vid övriga funderingar 

oberoende av revision. Enligt egenföretagaren är dokumentationen av det som 

kommunicerats dem emellan en fördel med användningen av mailkommunikation. I 

enlighet med föreningsföretagaren menar även respondenten att mailkommunikation 

sparar tid. Digitaliseringens utveckling har pågått långt innan egenföretagaren startade 

sin verksamhet. Trots att egenföretagaren inte kan påvisa en tydlig förändring ser 

respondenten fördelar i en ökad mailkommunikation då revisorn i en större utsträckning 

är tillgänglig för kunden. Försäljaren menar att det idag i princip undantagslöst är en 

mailkommunikation som sker i jämförelse med tidigare. Idag kan kunden även skicka 

filer och bilder till revisorn vilket bidrar till smidighet inom digitaliseringens förändring 

av kommunikationen. Mailkontakt ger båda parter en större chans att lättare planera in 

framtida uppdrag. Viktigt är också att revisorn har en policy och återkopplar till kunden 
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inom ett visst antal timmar. Försäljaren uttrycker följaktligen sin positiva syn på den 

ökade mailkommunikationen mellan revisor och kund:  

Och sedan mailen ger ju en chans med att man ser det att jaha nu har jag fått från 
dem men jag kan inte riktigt just nu men jag ska titta på det då har man liksom 
det. Men det blir ju lite, det är ju lite mer från båda hållen att man vet att det har 
kommit men man kan planera in det lite bättre när man svarar eller när man 
kollar upp och sådär. Men samtidigt så är det ju viktigt att revisorn har en policy 
att man svarar inom ett visst antal timmar. 

Egenföretagaren samt storföretagaren menar att snabb återkoppling via mail bidrar till 

ett bättre samarbete mellan revisor och kund eftersom kommunikationen blir enklare 

samt smidigare. Enligt storföretagaren är det även viktigt att revisorn är engagerad i 

verksamheten och bidrar med snabb återkoppling vid behov, vilket är möjligt till följd 

av digitaliseringens utveckling. Storföretagaren menar också att en fördel med 

mailkontakt är möjligheten till betänketid för kunden då revisorn ställer frågor. Kunden 

kan ha behov eller viljan att stämma av svaren med kollegor samt studera material innan 

fortsatt kommunikation sker med revisorn. Mailkontakten ger på så vis kunden 

betänketid då frågan kan delas med chef eller liknande som är mer insatt i frågan i 

jämförelse med en situation där revisorn ringer kunden samt önskar svar direkt. Genom 

mailkommunikation menar storföretagaren att digitaliseringens utveckling bidrar till en 

viss trygghet då det finns bevis för vad som sagts och skickats till revisorn vilket 

resulterar i högre kvalitet. Konsulten anser att utvecklingen hjälper revisor samt kund att 

kommunicera. I ett flertal fall har kunden flexibla arbetstider och genom möjligheten att 

kommunicera via mail även under kvällstid samt följaktligen erhålla svar från revisorn 

under morgondagen kan en effektiv kommunikation ske trots olika arbetstider. 

Digitaliseringens utveckling bidrar till att kommunikationen idag huvudsakligen sker 

via mail och främjar även möjligheten för båda parter att effektivt kommunicera med 

varandra.  

5.3.5.   Minskat  behov  av  fysiska  möten  

Storföretagaren menar att vissa frågetecken som uppstår är lättare att reda ut under 

fysiska möten än via mail. Respondenten lägger stor vikt i att revisor och kund träffas 

under ett fysiskt möte minst en gång. Om möjligheten inte finns att träffas varje gång 

krävs det att revisor och kund träffas någon gång om året för att bevara den personliga 

kontakten och i sin tur en bra relation till revisorn. Storföretagaren anser att de fysiska 

mötena har minskat i takt med digitaliseringens utveckling då det är ett annorlunda 
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arbetssätt under revisionsprocessen idag jämfört med tidigare. Storföretagen uttrycker 

sig på följande vis kring digitaliseringens förändring av antalet fysiska möten: 

Vi laddar upp då saldobalanser och huvudböcker och allt vad det nu är, underlag 
till dem då. Som de kan ta del av när de känner att de vill då. Innan var det väl 
mer, kommunikationen var ju mer att de kom hit och fick, man printade ut 
huvudböcker och saldobalanser och gav de en pärm. 

Tidigare skedde större mängd av kommunikationen genom att revisorn besökte kundens 

verksamhet och kunden fick då skriva ut huvudböcker, saldobalanser samt lämna 

pärmar med material. Idag kan mycket av materialet laddas upp digitalt som revisorn 

sedan har tillgång till vilket bidrar till att revisorn inte fysiskt besöker kunden för att 

hämta material till revisionen. Försäljaren menar inte att kommunikationen har minskat, 

däremot har den förändrats och blivit smidigare. Konsulten har en annorlunda 

uppfattning då ett enmansföretag som respondenten driver inte är komplicerat vilket 

resulterar i att prioritering inte längre görs av fysiska möten. Om kunden har större 

frågor till revisorn eller önskar bilda nya bolag spelar fysiska möten en viktigare roll i 

relationen till revisorn. Istället sker ett fysiskt möte vid bokslutet och mailkontakt vid 

behov däremellan, konsulten tydliggör att det inte finns behov av mer personlig kontakt. 

Konsulten förklarar även att revisor och kund har fler fysiska möten i början av en 

relation i form av planeringsmöten för att skapa ett förtroende men idag är även de 

färre. Egenföretagaren är enig om att ett fysiskt möte ofta sker i början av relationen och 

att det bidrar till en nära relation. Då egenföretagaren också driver en mindre 

verksamhet har kunden inte samma behov av fysiska möten under årets gång. Även 

egenföretagaren anser att det sker mer kommunikation under bokslutstider men 

respondenten lägger stor vikt i att revisorn engagerar sig kontinuerligt i relationen. 

Egenföretagaren uppskattar då revisorn och kunden kan ha en personlig kommunikation 

under möten respektive mailkommunikation. Försäljaren menar att det är viktigt att 

revisorn befinner sig i takt med i digitaliseringens utveckling och utvecklar system för 

att förbättra kommunikationen samt arbeta på ett smidigare sätt. Enligt försäljaren är det 

omöjligt för revisorn att ha fysiska möten med samtliga kunder en gång i månaden, 

vilket leder till att revisorn lägger mer fokus på större och bättre kunder. I följande citat 

framgår försäljarens syn på revisorn i den koppling som tycks finnas mellan större 

kunder och antalet fysiska möten: 

Men det blir ju liksom man värdesätter de största och bästa kunderna och 
försöker kanske liksom lägga krutet på dem. Medan de allra flesta kunderna, 
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massan är ju sådana här små firmor som sköter sig själva och det är en gång om 
året i princip. 

Enligt den erfarna kunden sker ett flertal fysiska möten då revisorn kommer ut till 

verksamheten, vilket enligt kunden beror på revisorns höga ålder och färre antal kunder. 

Revisorns färre antal kunder bidrar till att revisorn kan engagera sig mer i verksamheten 

och därigenom skapa mervärde för kunden. Mervärde skapas bland annat genom att öka 

möjligheten för kunden att ställa frågor berörande områden utanför revisionen. Den 

erfarna kunden menar att tillgängligheten på så vis skiljer sig åt beroende på om en stor 

revisionsbyrå reviderar verksamheten. Den stora revisionsbyrån anses vara mer strikt 

och bunden till det specifika uppdraget. Den erfarna kunden anser även att mervärde 

skapas då endast två anställda sköter bokföringen i verksamheten. Utomstående 

kompetens är då i en större utsträckning nödvändig eftersom verksamheten saknar en 

stor ekonomiavdelning. 

5.3.6.   Tillförlitligheten  till  revisorn  är  avgörande  

Samtliga sex respondenter lägger stort värde i tillförlitlighet inom kundens relation till 

revisorn och därmed är kunden beroende av revisorns kompetens samt engagemang i 

relationen. Den erfarna kunden menar att tillförlitlighet till revisorn byggs upp med 

tiden. Det är revisorns erfarenhet som leder till en trygghetskänsla hos kunden vilket i 

sin tur inte påverkas av digitaliseringens utveckling. I enlighet med den erfarna kunden 

menar försäljaren och konsulten att digitaliseringens utveckling inte förändrar kundens 

tillförlitlighet gentemot revisorn utan utvecklingen leder endast till ett effektivare 

samarbete. Konsulten uttrycker sin syn på kundens tillförlitlighet till revisorn på 

följande vis: 

Kompetens och verktyg kommer genom det digitala vilket gör att man kan 
kommunicera mer digitalt idag men förtroendet handlar om vad jag som kund 
tror om revisorn och hur de behandlar mig. 

Enligt konsulten är det A och O att revisorn utför uppdraget på rätt sätt eftersom 

revisorn i slutändan innehar det stora ansvaret. Konsulten menar att ett byte av revisor 

är en självklarhet om revisorn inte gör rätt. I sin tur menar konsulten att tillförlitlighet 

inte skapas utan ansträngning. Det är viktigt att kunden har fysisk kontakt med revisorn 

i början av en relation för att bygga upp ett förtroende mellan båda parter. Den erfarna 

kunden anser också att förtroende byggs upp med tiden genom att revisorn har 

kompetens till uppdraget. Den erfarna kunden tillägger att tillförlitligheten kan påverkas 
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på grund av en långsiktig relation till revisorn. Relationen är även annorlunda mellan 

revisor och kund på en stor revisionsbyrå. Den erfarna kunden menar att kunden känner 

tillförlitlighet i att revisorn är engagerad i verksamheten och vad kunden gör. Samtliga 

respondenter är i sin tur eniga om att kompetens och engagemang bidrar till att kunden 

känner större tillförlitlighet till revisorn. 

5.3.7.   Ökad  tillgänglighet  och  kompetens  bidrar  till  en  långsiktig  relation  

Samtliga respondenter värdesätter en långsiktig relation till revisorn. Revisorn är då mer 

engagerad och insatt i kunden vilket är en fördel då det går bra respektive dåligt för 

verksamheten. Föreningsföretagaren menar att när det gått sämre för verksamheten har 

revisorn på grund av den långvariga relationen varit engagerad och kunnat se nya 

möjligheter. Den långsiktiga relationen bidrar även till en ökad kompetens hos kunden 

vilket enligt föreningsföretagaren samt konsulten effektiviserar arbetet mellan revisor 

och kund. Digitaliseringens utveckling främjar en större kompetens hos kunden. 

Egenföretagaren och storföretagaren menar på så vis att revisorn kan bidra med lärdom 

respektive information. Genom att till exempel maila ut digitala månadsbrev där kunden 

kan ta lärdom av relevanta nyheter ökar även kundens kompetens. Försäljaren menar att 

revisorn befinner sig närmare kundens verksamhet med tiden och erhåller därmed 

kunskap om hur verksamheten fungerar vilket främjar den långsiktiga relationen. 

Föreningsföretagaren menar att revisorns kompetens bidrar till en trygghet i relationen 

vilket resulterar i ett högre värde i relationen mellan revisor och kund. Den erfarna 

kunden, konsulten och egenföretagaren anser i enlighet med föreningsföretagaren att 

revisorn ska ha hög kompetens. Enligt den erfarna kunden krävs det även att revisorn är 

noggrann, involverad i framtida utvecklingar och fullföljer sitt uppdrag till kunden. 

Revisorns kompetens leder till kvalitet vilket har stor betydelse enligt konsulten. Det är 

revisorns ansvar att uppdraget blir rätt och riktigt vilket konsulten uttrycker i följande 

citat:  

Det är ju det jag betalar för, enormt viktigt, att det blir rätt. Och att det är hon 
som har ansvaret för att det ska bli rätt. Jag har ansvaret för att göra så gott jag 
kan och så rättar hon till allting. Gör inte hon det då byter jag revisor. 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att revisorn är tillgänglig för att en relation 

ska fungera. Konsulten, försäljaren, egenföretagaren och storföretagaren menar att 

återkoppling ska ske snabbt om kunden har en fråga till revisorn vilket i sin tur 
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underlättas av digitaliseringens utveckling. Konsulten och egenföretagaren poängterar 

att mail samt andra kommunikationskanaler gör det möjligt för revisor och kund att vara 

tillgängliga på ett annorlunda sätt än förr. Det finns nu en ökad möjlighet för snabb 

återkoppling. Enligt försäljaren ska revisorn agera som stöd för kunden vid behov. 

Konsulten, försäljaren samt egenföretagaren menar att trots ökad tillgänglighet via 

tekniska hjälpmedel är närheten någonting av det viktigaste när det gäller 

relationskvalitet. Vid behov ska kunden ha en möjlighet till ett fysiskt möte med 

revisorn. Det är viktigt att det inte ersätts av tekniska hjälpmedel.  

Avgörande för att en relation ska fungera enligt föreningsföretagaren samt 

egenföretagaren är personkemin mellan revisor och kund. Konsulten anser till skillnad 

från föreningsföretagaren och storföretagaren att relationen mellan revisor och kund 

endast är en relation där kunden beställer tjänster av revisorn. Det konsulten då 

värdesätter i relationen är revisorns förmåga att överträffa kundens förväntningar. 

Storföretagaren menar att digitaliseringens utveckling inte får påverka den fysiska och 

personliga kontakten. Det är när revisor och kund träffas som relationen byggs upp. 

Konsulten anser inte att digitaliseringens utveckling har påverkat relationen mellan 

revisor och kund. 

5.4.   Sammanfattning  av  empiri  
Sammanfattningsvis har digitaliseringens utveckling förändrat ett flertal aspekter inom 

relationen mellan revisor och kund. Revisorn anser att kunden idag är mer delaktig i 

revisionsprocessens olika delar och framförallt planeringsfasen. I jämförelse med 

revisorns antagande menar kunden i sin tur att man inte är involverad i senare del av 

revisionsprocessen. Båda parter upplever att digitaliseringens utveckling bidrar till 

effektivitet då revisor och kund befinner sig på en gemensam nivå i takt med 

utvecklingen. Användningen av tekniska hjälpmedel under revisionsprocessens gång 

anses även effektivisera revisionsarbetet. Därefter menar revisorn att ett samarbete med 

en stor kund bidrar till ytterligare effektivitet i jämförelse med samarbetet mellan 

revisorn och en mindre kund. Mailkommunikationen mellan revisor och kund har enligt 

båda parter ökat på grund av digitaliseringens utveckling. En antydan om en förändring 

i antalet fysiska möten under revisionsprocessens gång kan även påvisas. 

Digitaliseringens utveckling har utifrån revisorns perspektiv bidragit till ökad 

tillförlitlighet. I sin tur menar kunden att revisorns kompetens ligger till grund för 
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graden tillförlitlighet. En negativ aspekt i förhållande till digitaliseringens utveckling ur 

revisorns perspektiv är den ökade risk som medföljer vid bland annat överföring av 

filer. Digitaliseringens utveckling bidrar även till fördelar. Båda parter ser en fördel i en 

långsiktig relation vilken främjas på grund av digitaliseringens utveckling. Revisorn kan 

idag visa ett större engagemang för kundens verksamhet. Den ökade möjligheten till 

revisorns engagemang för kundens verksamhet främjas i och med digitaliseringens 

utveckling då utvecklade kommunikationskanaler möjliggör kontinuerlig 

kommunikation samt återkoppling.   
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6.  Empirisk  analys  
I detta kapitel presenterar vi studiens empiriska analys. En tolkning av 

intervjumaterialet görs med koppling till tidigare forskning samt empiri. Studiens 

teoretiska referensram och den presenterade analysmodellen, som betonar hur 

digitaliseringens utveckling har förändrat ett flertal aspekter fram till idag, ligger till 

grund för kapitels struktur. Rubrik och innehåll är i sin tur empiriskt genererade med 

koppling till kategorierna i analysmodellen. Avslutningsvis presenteras två analytiska 

modeller baserade på kapitlets nedanstående analys. 

6.1.   Digitalisering  och  samarbete  i  revisionsprocessen  
Det tycks finnas en start koppling mellan kundens delaktighet under revisionsprocessen 

samt samarbetet mellan revisor och kund. Kopplingen mellan kundens delaktighet i 

revisionsprocessen och samarbetet framkommer i sin tur tydligt då samarbetet anses 

vara närmare under den del av revisionsprocessen där fokus nu ökat. Enligt FAR och 

Kairos Future (2013) pågår en teknikutveckling som förändrar arbetets innehåll 

respektive processer i grunden vilket även framgår genom denna studie. Utifrån tidigare 

presenterad empiri kan vi påvisa att digitaliseringens utveckling har medfört ett 

annorlunda fokus på revisionsprocessens olika delar. Planeringsfasen och 

riskbedömningen är nu de mest tidskrävande delarna i processen vilket visar på en 

grundläggande förändring av revisionsprocessen (figur 3.1). Genom att fokus nu ligger 

på planeringsfasen erhåller revisorn större förståelse för kundens verksamhet. Idag 

spelar även kunden en viktigare roll och är i en större utsträckning delaktig under denna 

del av revisionsprocessen, vilket i sin tur visar på ett nära samarbete under 

planeringsfasen. Det är av stor vikt att kunden delger den information som krävs för att 

underlätta revisionsprocessen samt bidrar med öppenhet och tillförlitlighet (Joshi m.fl., 

2009). Beroende av digitaliseringens utveckling kan vi påvisa att ytterligare öppenhet 

och tillförlitlighet krävs gentemot revisorn då kundens delaktighet är av större 

betydelse. I enlighet med Brännström (2016) är den djupa kunskap revisorn har för 

kundens verksamhet avgörande för proaktivitet och finansiell intimitet mellan båda 

parter. Enligt kunden är i sin tur proaktivitet en väsentlig aspekt för ett nära samarbete 

samt en bra relation mellan revisor och kund. Digitaliseringens utveckling möjliggör 

revisorns proaktiva agerande då kommunikation sker med hjälp av tekniska hjälpmedel. 
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Därav spelar digitaliseringens utveckling en stor roll för samarbetet mellan revisor och 

kund genom dess påverkan på fokus samt kundens delaktighet i revisionsprocessen. 

I denna studie uppmärksammas en tydlig skillnad mellan revisorns och kundens 

uppfattning kring kundens delaktighet i revisionsprocessen. Revisorn anser att kunden 

är delaktig under den totala revisionsprocessens gång vilket möjliggörs av 

digitaliseringens utveckling då bland annat mailkontakt utvecklats. Till skillnad från 

majoriteten av revisorerna menar samtliga kunder att deras involvering i 

revisionsprocessen är liten. Kundens mening motsäger revisorns involvering av kunden 

i revisionsprocessen samt tidigare antagande då modellen the client inquiry model 

(Comunale m.fl., 2003) visar på kundens involvering genom respektive del av 

revisionsprocessen. Bortsett från att involvering av kunden sker under en liten del av 

revisionsprocessen är samarbetet nära då kunden värdesätter revisorn som en 

rådgivningsfunktion vid behov, vilket också är en väsentlig förändring då 

revisionsbranschen nu integreras av redovisning och rådgivning (FAR & Kairos Future, 

2013). 

Samtliga revisorer och kunder menar att tekniska hjälpmedel till stor del effektiviserat 

revisionsprocessen. Ur kundens perspektiv används ett flertal tekniska hjälpmedel under 

utförandet av revisionsprocessen och i dagsläget har scanning samt gemensamma mallar 

framförallt underlättat revisionsprocessen. Även majoriteten av revisorerna använder sig 

av scanning och ett flertal andra tekniska hjälpmedel. Enligt Lenka m.fl. (2017) leder 

digitaliseringsfunktioner till nya möjligheter att integrera med kunder i processer vilket 

även tydliggörs genom resultatet av denna studie. Då majoriteten av samtliga revisorer 

samt kunder lägger stor vikt i att revisorn och kunden befinner sig på en gemensam nivå 

i digitaliseringens utveckling möjliggörs ett effektivt samt nära samarbete mellan båda 

parter. Vid tillfällen då kunden inte är involverad i digitaliseringens utveckling 

förväntas revisorn introducera tekniska hjälpmedel för att underlätta revisionsprocessen 

och samarbetet dem emellan. Kunden ställer därav höga krav på att revisorn ligger i 

framfart med digitaliseringen och introducerar kunden till ett annorlunda men effektivt 

arbetssätt. Revisor och kund anses i detta skede befinna sig på en gemensam planhalva. 

Revisorn introducerar ofta kunden till användningen av tekniska hjälpmedel för att i sin 

tur effektivisera revisionsprocessen även för dem. Kunden ställer i och med 

digitaliseringens utveckling även högre krav på revisorn vilket kan bidra till hög 



Johnsson & Lind 

63 

 

belastning. Dokumentationskrav ökar i takt med digitaliseringen och tid för 

implementering av nya system räcker inte till. Därmed kan även problem 

uppmärksammas i och med digitaliseringens utveckling och möjligheten ökar till att ett 

förväntningsgap uppstår. Trots negativa aspekter påvisar även digitaliseringens 

utveckling en effektivitet inom revisionsprocessen och revisorns möjlighet till att 

spendera en större mängd tid på ytterligare arbetsuppgifter ökar. Diskussionen ovan 

visar på att digitaliseringens utveckling främjar positiva och negativa aspekter av 

revisorns arbete samt revisorns relation till kunden. 

Möjligheten till ett mer effektivt samarbete mellan revisor och kund är större då 

revisionsbyrån samarbetar med en stor kund. Möjligheten till ett effektivare samarbete 

beror på den stora kundens användning av utvecklade och produktiva hjälpmedel. Det är 

av väsentlig betydelse att revisor och kund befinner sig på en liknande nivå med 

digitaliseringens utveckling, vilket i en större utsträckning sker i den situation då 

revisorn samarbetar med en stor kund. Den stora kunden befinner sig ofta i framkant 

med digitaliseringens utveckling vilket ökar möjligheten att bland annat scanna fakturor 

och arbeta utifrån gemensamma filer respektive mallar. I enlighet med Bhimani och 

Willcocks (2014) kan nu revisionsprocessen utföras inom ett flertal delar av 

organisationer under samma tidpunkt då kunden nu i större utsträckning har möjlighet 

till användning av tekniska hjälpmedel.  Utförandet av parallella delar inom 

revisionsprocessen framkommer tydligt inom samarbetet mellan revisorn och 

framförallt den stora kunden. Ytterligare tid frigörs genom användningen av tekniska 

hjälpmedel och under endast ett fysiskt möte kan en stor del av revisionen färdigställas. 

Samtidigt kan uppdrag utföras parallellt med separata kunder. I sin tur ökar 

effektiviteten och arbetet kan utföras under en kortare tidsperiod.  
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Utifrån diskussionen ovan sammanfattas i figur 6.1 positiva samt negativa aspekter med 

digitaliseringens förändring av samarbetet mellan revisor och kund utifrån revisorns 

perspektiv. 

 

Figur 6.1 Aspekter som påverkar samarbetet utifrån revisorns perspektiv 

I figur 6.2 sammanfattas positiva samt negativa aspekter med digitaliseringens 

förändring av samarbetet mellan revisor och kund utifrån kundens perspektiv. 

Sammanfattningen baseras på tidigare diskussion (se avsnitt 6.1). 

Figur 6.2 Aspekter som påverkar samarbetet utifrån kundens perspektiv 
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6.2.   Digitalisering  och  kommunikation  
Vi kan påvisa att kommunikation är en otroligt viktig beståndsdel i den relation revisor 

och kund har till varandra. Revisorn menar att i takt med digitaliseringens utveckling 

öppnas ytterligare kommunikationskanaler, bland annat sker kommunikationen idag 

huvudsakligen via mail i jämförelse med tidigare. Enligt tidigare studier har 

digitaliseringen transformerat ett flertal former av kommunikation (se t.ex. Hagberg 

m.fl., 2016; Hsieh m.fl., 2003). Utifrån insamlad empiri kan vi utläsa att revisorer och 

kunder anses vara positiva till den förändrade kommunikationen. Båda parter menar att 

kommunikationen nu främjar en större mängd effektivitet i arbetet. Genom att på ett 

smidigare och effektivare sätt kommunicera via mail sparar revisorer respektive kunder 

ytterligare tid till övriga arbetsuppgifter. En möjlig effekt av ökad mailkommunikation 

är större krav samt förväntningar på ökad tillgänglighet från både revisor och kund. 

Revisorn respektive kunden förväntar sig att få svar på ett visst antal frågeställningar 

inom en specifik tid. Den ökade mailkommunikationen bidrar i sin tur till effektivitet då 

det till kundens fördel genererar ytterligare betänketid att besvara revisorns 

frågeställningar. Revisorn kan parallellt spendera ytterligare tid på separata uppdrag och 

återkoppla snabbare. Ökad mailkommunikation betraktas inte enbart som en positiv 

utveckling utifrån digitaliseringens förändring av kommunikationen mellan revisor och 

kund. Mailkommunikationen möjliggör en ökad chans för missförstånd vilket resulterar 

i ineffektivitet. Missförstånd kan uppstå då en mailkommunikation kan bidra till 

feltolkning av respektive part då parterna inte har möjlighet att ta del av kroppsspråk 

respektive tonläge. På så vis tar uppdrag längre tid i jämförelse med en konversation 

mellan revisor och kund via telefon. Det har även framkommit att relationen inte kan 

anses som likvärdig genom endast mailkommunikation då den personliga kontakten 

minskar. En relation där endast mailkommunikation sker mellan parterna anses ha ett 

lägre värde i jämförelse med en relation där kommunikationen är personlig. 

Ovanstående empiri indikerar att digitaliseringens utveckling har bidragit till att 

kommunikationen idag huvudsakligen sker via mail. Samtidigt främjas möjligheten för 

revisorn och kunden att kommunicera med varandra på ett annat sätt än tidigare vilket 

leder till positiva samt negativa effekter.  

Hur stor mängd digitaliseringens utveckling förändrat kommunikationen idag kan 

betraktas som en generationsfråga. Erfarna kunder anser att digitaliseringen utveckling 

främjat en tydlig förändring i hur kommunikationen sker mellan revisor och kund idag. 
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Framförallt genom den ökade mailkommunikation som uppstått till följd av 

digitaliseringens utveckling. Kunder som i sin tur inte bedrivit företag under en längre 

tid uppmärksammar inte digitaliseringens utveckling på samma sätt eftersom det redan 

vid deras karriärsstart var vanligt att kommunicera via mail. Utifrån insamlingen av 

empiri kan vi även utläsa att kunder som har en högre ålder i många fall väljer den 

traditionella kommunikationen i form av telefon istället för mail. Den yngre 

generationen skiljer sig i stor utsträckning från den äldre generationen. Idag använder 

den yngre generationen ett flertal tekniska hjälpmedel i takt med digitaliseringens 

utveckling. De betraktar digitaliseringen som en del av det sociala samhället vilket 

bidrar till att en digital kommunikation blir en självklarhet i kundens relation till 

revisorn.  

Som nämnts i tidigare forskning har det traditionella samhället alltid förlitat sig på en 

ansikte-mot-ansikte interaktion och kommunikation. Digitaliseringens utveckling har 

som tidigare nämnts trots det börjat transformera en mängd olika former av 

kommunikation (se t.ex. Hagberg m.fl., 2016; Hsieh m.fl., 2003). Idag blir relationen 

mellan revisor och kund mindre personlig på grund av den större mängd 

mailkommunikation som sker vilket leder till ökad betydelse av fysiska möten. Utifrån 

insamlad empiri framkommer att antalet fysiska möten däremot har minskat i 

förhållande till tidigare. Tidigare var revisorn mer styrd att åka ut till kundens 

verksamhet för att hämta material till revisionen. Idag kan mycket av materialet som 

revisorn kräver med hjälp av tekniska hjälpmedel laddas upp via filer och molntjänster 

vilka revisorn sedan får tillgång till. Revisorns ökade tillgång till information bidrar till 

att revisorn kan utföra mer av revisionen på revisionsbyrån och har inte samma behov 

av att befinna sig på plats hos kunden. Digitaliseringens utveckling har därmed 

förändrat informationsinsamlingen i revisionsprocessen. Idag önskar revisorer och 

kunder att behålla den personliga kontakten med revisorn trots att digitaliseringens 

utveckling förändrat en stor del av kommunikationen. Den personliga kontakten är av 

stor betydelse för att bygga upp en långsiktig relation till varandra. Samtliga kunder är 

däremot inte i behov av en lika stor mängd fysiska möten. Det kan bero på att kunden 

idag kan utföra en stor del av arbetet själv och samtidigt ha löpande kommunikation 

med revisorn genom ett flertal tekniska hjälpmedel. Mindre kunder som bedriver 

enmansföretag eller liknande menar även att det i ett flertal fall inte är komplicerade 

uppdrag som lämnas till revisorn i jämförelse med uppdrag till stora bolag vilket gör att 
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fysiska möten inte är lika betydelsefullt för relationen. Istället värdesätts engagemang 

och kundens möjlighet att kommunicera med revisorn vid behov. Slutligen kan vi 

utifrån den insamlade empirin konstatera att digitaliseringens utveckling minskat 

behovet av fysiska möten samtidigt som den personliga kontakten är en värdefull 

beståndsdel enligt revisorn och kunden. Trots att den interpersonella kommunikationen 

skjutits allt mer i bakgrunden på grund av digitaliseringen förblir den avgörande när det 

gäller att utveckla och vårda kundrelationer inom professionella tjänster (Patterson, 

2016), i detta fall revisionsbranschen. Vilket även framkommer genom resultatet av 

denna studie. 

Enligt Hansen m.fl. (under utgivning) är det inte bevisat att den traditionella 

kommunikationen förändras mot endast digital kommunikation inom alla branscher. 

Istället används en kombination av digitalisering och traditionella 

kommunikationskanaler vilket även stämmer överens med revisionsbranschen. 

Revisionsprocessen som både revisor och kund är delaktig i kräver fysiska möten minst 

en gång under processen oavsett digitaliseringens utveckling. Idag är exempelvis 

revisorn beroende av en signering från kunden när revisionen är klar vilket gör att 

åtminstone ett fysiskt möte måste ske. I framtiden kan den fysiska signeringen komma 

att bytas ut mot digital signering. Det innebär i sin tur att det finns steg i processen som 

idag inte kan ersättas av endast digital kommunikation. Trots svårigheter att digitalisera 

ett flertal delar förs den löpande kontakten under revisionsprocessen mestadels via 

digitala kommunikationskanaler idag. Den stora mängden digital kommunikation kan 

bero på att revisorn i många fall agerar mer utifrån en rådgivarroll, ett så kallat 

bollplank. Med det menas att kunder idag utnyttjar revisorns kompetens till en större 

mängd arbete och därmed inte endast den specifika revisionen. Framförallt har det 

utifrån den insamlade empirin visat sig föreligga mer bland mindre företag där det inte 

finns någon erfaren ekonomiavdelning som innehar en stor mängd kompetens. Det 

innebär att kommunikationen kan ta en annan form beroende på vad syftet med 

kommunikationen är. Mailkommunikation förekommer ofta under de frågeställningar 

som inte berör revisionen. Då granskning respektive signering krävs under 

revisionsprocessen är behovet av fysiska möten större. Vi kan påvisa ett visst missnöje 

utifrån revisorns perspektiv då revisorn inte har möjlighet att upprätthålla den mängd 

personlig kontakt som efterfrågas idag. 
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Utifrån diskussionen ovan sammanfattas i figur 6.3 positiva samt negativa aspekter med 

digitaliseringens förändring av kommunikationen mellan revisor och kund utifrån 

revisorns perspektiv. 

 

Figur 6.3 Aspekter som påverkar kommunikationen utifrån revisorns perspektiv 

I figur 6.4 sammanfattas positiva samt negativa aspekter med digitaliseringens 

förändring av kommunikationen mellan revisor och kund utifrån kundens perspektiv. 

Sammanfattningen baseras på tidigare diskussion (se avsnitt 6.2). 

 

Figur 6.4 Aspekter som påverkar kommunikationen utifrån kundens perspektiv 

6.3.   Digitalisering  och  relationskvalitet  samt  tillförlitlighet  
Enligt Grönroos (2008) kan kundens upplevda kvalitet delas in i två dimensioner: 

teknisk dimension och funktionell dimension. Kunden lägger idag stor vikt i den 

kvalitet revisorn levererar till kunden. Digitaliseringens utveckling bidrar till en ökad 

mängd hjälpmedel vilka främjar revisorns lärande och i sin tur revisorns kompetens 

samt den kvalitet revisorn erbjuder. Den tekniska och första dimensionen kan alltså 
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liknas vid den tjänstekvalitet revisorn genererar kunden. Betydelsen av den tekniska 

dimensionen tydliggörs även då kunnig, uppmärksam och kundinriktad personal som 

visar medkänsla, enligt Grönroos (2008), bidrar till ökad relationskvalitet. Den 

långsiktiga relationen kunden främst strävar efter till revisorn byggs upp beroende av 

den kompetens båda parter innefattar. Revisorns informationsdelning till kunden 

genererar en högre grad kompetens inom revisionsprocessen och i sin tur effektiviseras 

samarbetet. Informationsdelning kan i dagens samhälle ske digitalt vilket gör uppdraget 

mindre tidskrävande. Den funktionella och andra dimensionen motsvarar i sin tur hur 

kunden erhåller tjänsten av revisorn. I denna studie innefattar den funktionella 

dimensionen sättet revisor och kund kommunicerar samt integrerar med varandra. På 

grund av digitaliseringens utveckling har som tidigare nämnts mail samt ytterligare 

kommunikationskanaler utvecklats vilket i sin tur ökar möjligheten för snabb 

återkoppling. Samtliga kunder värdesätter denna förändring och vi menar därav att 

revisorns tillgänglighet är avgörande för att en relation ska fungera.  

Utifrån insamlad empiri kan vi påvisa en risk i digitaliseringens utveckling samt dess 

påverkan på fysiska möten vilka utgör en viktig del av relationen mellan revisor och 

kund. Det är genom de fysiska mötena den långsiktiga relationen byggs upp vilket ökar 

värdet av att inte låta digitaliseringens utveckling påverka denna del av samarbetet 

negativt. Den långsiktiga relationen är av högt värde utifrån revisorns respektive 

kundens perspektiv. Revisorn erhåller en intäkt först efter andra året under samarbetet 

med kunden och kunden bygger upp ett större förtroende för revisorn under en 

långvarig period. Det resulterar i ett större krav på försiktighet inom revisorns och 

kundens agerande under digitaliseringens fortsatta utveckling. Möjligheten till ett 

effektivare arbete riskerar att påverka antalet fysiska möten negativt. För att minska 

risken krävs att revisorn utnyttjar den tid digitaliseringens utveckling bidrar med på rätt 

sätt. Genom att beakta revisorns långsiktiga relation till kunden samt bevara fysiska 

möten kan digitaliseringens utveckling bidra till positiva aspekter inom relationen 

mellan revisor och kund. 

Revisorn erhåller i takt med digitaliseringens utveckling möjligheter till ett mer flexibelt 

arbete vilket bidrar till ökad tillgänglighet för kunden. Enligt Ndubisi m.fl (2007) är 

relationskvalitet en form av immateriellt värde som mäts i hur väl kunders förväntningar 

och önskemål stämmer överens med relationen. Tillgängligheten kan idag se annorlunda 
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ut vilket ökar kundens krav samt förväntningar på revisorn och därmed även påverkar 

relationskvaliteten. Trots ökad möjlighet till snabbare återkoppling samt tillgänglighet 

mellan revisor och kund lägger kunden stor vikt i att tekniska hjälpmedel inte ersätter 

fysiska möten. Kunden väljer i de flesta fall en lokal revisionsbyrå där det finns en 

möjlighet till fysiska möten vid behov. Vi kan därmed se en stor risk i att 

digitaliseringens utveckling leder till ett mindre antal fysiska möten och i sin tur en 

försämrad relation mellan revisor och kund. 

I takt med digitaliseringens utveckling har roller och relationer förändrats i samband 

med att processer utvecklats samt tagits bort (jmf. Hagberg m.fl., 2016; Lenka m.fl., 

2016). Samtliga revisorer ser en förändring och framförallt en effektivisering i 

revisionsprocessen men inte alla ser en tydlig förändring i relationskvaliteten. 

Digitaliseringen kan däremot påvisas främja revisorns engagemang för kundens 

verksamhet vilket även är en av de egenskaper kunden efterfrågar i en bra relation. 

Revisorn kan nu kontinuerligt kontakta kunden genom telefon respektive mail och 

därmed visa ett stort engagemang för kundens verksamhet. Kunden lägger stor vikt i 

löpande kontakt från revisorns sida vilket möjliggörs av digitaliseringens utveckling. 

Revisorn kan idag informera kunden om bland annat väsentliga förändringar på ett 

smidigt sätt vilket framförallt är en stor fördel under en brådskande respektive akut 

händelse. Revisorn har även perioder där uppdragen under revisionsprocessen resulterar 

i stor del övertid vilket ökar vikten i att arbeta på ett effektivare sätt.  

Genom att revisorn skapar ett starkt förtroende och bygger upp en högkvalitativ relation 

till kunden ökar möjligheten att bevara kundens lojalitet gentemot revisorn. 

Tillförlitlighet är därav en av de viktigaste aspekterna för att förstå en relations styrka 

(Ndubisi m.fl., 2007). Respondenterna lägger stor vikt i tillförlitligheten gentemot båda 

parter i relationen mellan revisor och kund. Utan tillförlitlighet blir revisorn lätt utbytt 

mot en annan. Vikten av tillförlitlighet i relationen innebär att höga krav ställs på att 

revisorn ska utföra uppdragen på ett korrekt sätt enligt de regelverk som finns idag. 

Digitaliseringen har däremot främjat utvecklingen av effektiva system till revisorns 

användning under revisionsprocessen. Systemen säkerställer att regelverk utifrån ISA:s 

bestämmelser följs, vilket innebär att tillförlitligheten till att revisionen utförs på ett rätt 

och riktigt sätt ökar. Systemen är uppbyggda på ett sätt som gör att revisionen blir 
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noggrant utförd. Krav ställs på att revisionen ska vara tillförlitlig gentemot kunden som 

revisorn reviderar samt mot tredje part.  

Som tidigare nämnts ingår revisor och kund i ett trepartsförhållande där samhället i stort 

förväntar sig att revisorn under året granskar verksamhetens räkenskaper samt ger ett 

uttalande i form av en revisionsberättelse i syfte att stärka verksamhetens förtroende. 

För att uppnå ett stärkt förtroende krävs att digitaliseringens utveckling är tillförlitlig 

gentemot kunder som använder tekniska hjälpmedel och även gentemot tredje part som 

använder sig av rapporterna. I tidigare forskning har tillförlitlighet samt förtroende 

sedan länge varit viktiga aspekter inom revisionsbranschen och bevarandet av 

kundrelationer, men är desto viktigare i dagens komplexa samt föränderliga omvärld 

(jmf. Bierstaker m.fl., 2001; Ismail m.fl., 2006). Vikten av tillförlitlighet respektive 

förtroende idag framgår även utifrån insamlad empiri då digitaliseringens utveckling 

innebär en förändring som ställer krav på att bevara tillförlitligheten i relationen mellan 

revisor och kund.  

Idag är det främst revisionssystemen som talar om vad revisorn ska granska och lägga 

fokus på. Ett flertal revisorer är överens om att fokus idag har flyttats till 

planeringsfasen och riskhanteringen hos kunden. Förändringen av fokus kan resultera i 

att digitaliseringens utveckling bidrar till mindre tillförlitlighet. Kunden förväntar sig att 

revisorn granskar mer än vad denne i verkliga fall gör vilket leder till att ett 

förväntningsgap uppstår. Mukherjee och Nath (2007) hävdar att det teknik-baserade 

förtroendet som uppkommer till följd av digitaliseringens utveckling påverkar den 

upplevda tillförlitligheten. Kundens uppfattning av förändring blir därmed en viktig 

aspekt att ta hänsyn till vid utvärdering av upplevd tillförlitlighet i relationen mellan 

revisor och kund. Vi kan utifrån insamlad empiri påvisa att revisorns kompetens samt 

engagemang bygger tillförlitlighet i relationen. Det tycks därmed inte finnas en 

koppling mellan digitaliseringens utveckling och tillförlitligheten i relationen utifrån 

kundens perspektiv. Revisorns erfarenhet skapar en trygghetskänsla gentemot kunden 

och tillförlitligheten ökar med tiden. Kunden lägger inte stor vikt i det teknik-baserade 

förtroendet vilket kan bero på att kunden antar sig endast vara involverad under en 

mindre del av revisionsprocessen. Kunden uppmärksammar då inte revisorns byte av 

system eller ytterligare förändringar under utförandet av revisionen. Tillförlitligheten 

beror i sin tur på personkemi mellan revisor och kund samt hur kunden behandlas av 
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revisorn. Utifrån revisorns perspektiv kan kundens ställningstagande till 

digitaliseringens förändring av tillförlitligheten betraktas som en generationsfråga. Den 

äldre kunden antas undvika förändringar medan den yngre kunden uppskattar den 

effektivisering som digitaliseringen bidrar med. Empirin indikerar på att den personliga 

kontakten samt kompetens hos revisorn bidrar till hög tillförlitlighet. Tillförlitligheten 

till tekniska hjälpmedel påverkar även kundens användning av hjälpmedel under det 

individuella arbetet inför och under revisionen.  

Digitaliseringens utveckling bidrar till en positiv förändring i samband med 

tillförlitligheten i revisionssystemen. Systemen är idag konstruerade utefter 

revisionsprocessens delar och säkerställer på så vis att uppdragen utförs på ett 

tillförlitligt sätt. Negativa aspekter kan i sin tur påvisas i samband med kundens 

användning av tekniska hjälpmedel under revisionsprocessen. Scanning av en större 

mängd material kan bland annat öka svårigheten i att säkerställa originalhandlingar, 

vilket resulterar i att tillförlitligheten till materialet minskar. Vi kan även påvisa risker i 

anknytning till revisorns användning av tekniska hjälpmedel. Genom att bevara material 

digitalt ökar möjligheten att virus angriper viktiga filer vilket indikerar på att 

digitaliseringen befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Den tidiga utvecklingsfasen kan i 

sin tur bidra till minskad tillförlitlighet. Möjligheten till att en risk uppstår anses vara 

sällsynt men förekommande. De fördelar digitaliseringens utveckling bidrar till väger 

upp denna negativa aspekt då vi kan konstatera att ett flertal revisorer samt kunder 

implementerar tekniska hjälpmedel i sitt sätt att arbeta.  

Utifrån diskussionen ovan sammanfattas i figur 6.5 positiva samt negativa aspekter med 

digitaliseringens förändring av relationskvalitet respektive tillförlitlighet mellan revisor 

och kund utifrån revisorns perspektiv. 
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Figur 6.5 Aspekter som påverkar relationskvalitet samt tillförlitlighet utifrån revisorns perspektiv 

I figur 6.6 sammanfattas positiva samt negativa aspekter med digitaliseringens 

förändring av relationskvalitet respektive tillförlitlighet mellan revisor och kund utifrån 

kundens perspektiv. Sammanfattningen baseras på tidigare diskussion (se avsnitt 6.3). 

 

 

 

 

Figur 6.6 Aspekter som påverkar relationskvalitet samt tillförlitlighet utifrån kundens perspektiv 

6.4.   Utveckling  av  analytiska  modeller  
Utifrån ovanstående analys kan en överskådlig bild av digitaliseringens förändring av 

relationen mellan revisor och kund framställas. Empirin bidrar i enlighet med studiens 

abduktiva synsätt till upptäckten av ytterligare dimensioner inom digitaliseringens 

utveckling. Ytterligare dimensionen främjar i sin tur utvecklingen av två analytiska 

modeller utifrån revisorns och kundens perspektiv (figur 6.7 & 6.8). I jämförelse med 

tidigare analytiska modell kan ett flertal skillnader påvisas (figur 3.3). 

Modellerna visar på ett överskådligt sätt hur digitaliseringens utveckling påverkar tre 

övergripande aspekter inom relationen mellan revisor och kund: samarbete (1), 

kommunikation (2) och relationskvalitet (3). Tidigare analys påvisar att 

digitaliseringens utveckling främst förändrat preciserade delar inom revisorns relation 

till kunden. Genom att förtydliga de preciserade delarna inom aspekterna i modellen 

möjliggörs en ökad förståelse för hur förändringen av relationen skett. Vi kan utifrån 

revisorns perspektiv se ett tydligt mönster mellan den upplevda relationskvaliteten samt 

tillförlitligheten i relationen mellan revisor och kund. Därav har vi i den första 

utvecklade modellen valt att kombinera dessa aspekter och främja dess gemensamma 

förändring beroende av digitaliseringens utveckling (figur 6.7). Tillförlitligheten är en 

Positiva aspekter

Ökad kompetensgrad genom 
revisorns 
informationsdelning

Ökad möjlighet för snabbare 
återkoppling från revisorn

Revisorn anses vara mer 
engagerad för kundens 
verksamhet

Digitalisering och 
relationskvalitet 

samt tillförlitlighet

Negativa aspekter

Risk för minskade antal 
fysiska möten vilket leder 
till en kortsiktig relation



Johnsson & Lind 

75 

 

av de främsta bidragande aspekterna till en hög relationskvalitet i revisorns mening. 

Utifrån kundens perspektiv tycks det inte finnas någon koppling mellan 

digitaliseringens utveckling samt tillförlitlighet inom relationen mellan revisor och 

kund. Därav är tillförlitlighet inte en aspekt i denna modell (figur 6.8). 

Utifrån tidigare analysmodell (figur 3.3), ovanstående empiri (se kapitel 5) samt analys 

(se kapitel 6) sammanfattas i figur 6.7 digitaliseringens förändring av relationen mellan 

revisor och kund utifrån revisorns perspektiv. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.7 Digitaliseringens förändring av revisorns relation till kunden 
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I figur 6.8 sammanfattas digitaliseringens förändring av relationen mellan revisor och 

kund utifrån kundens perspektiv. Sammanfattningen baseras på tidigare analysmodell 

(figur 3.3), presentation (se kapitel 5) och analys av empiri (se kapitel 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.8 Digitaliseringens förändring av kundens relation till revisorn  
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7.  Slutsatser  och  bidrag  
I denna studies avslutande kapitel presenterar vi inledningsvis studiens slutsatser. Först 

introduceras studiens övergripande resultat och därefter görs en indelning av 

slutsatserna gentemot revisorns respektive kundens perspektiv. I sin tur avrundas 

studiens resultat och slutsatser med digitaliseringens förändring av synen på revisorns 

traditionella trepartsrelation. Därefter presenteras studiens teoretiska respektive 

praktiska bidrag samt begränsningar i förhållande till val av metod. Avslutningsvis 

redogörs för förslag till framtida forskning. 

7.1.   Studiens  resultat  och  slutsatser  

7.1.1.   Övergripande  resultat  

Studien syftar till att, utifrån ett revisors- och kundperspektiv, utforska digitaliseringens 

utveckling inom revisionsbranschen med fokus på förändringen av samarbete, 

kommunikation, relationskvalitet samt tillförlitlighet mellan revisor och kund. För att 

besvara studiens syfte har följande frågeställning framställts: Hur har digitaliseringens 

utveckling förändrat revisorns och kundens relation till varandra samt hur upplevs 

denna förändring av båda parter? Slutsatsen av denna studie berör respektive aspekt 

positivt samt negativt utifrån revisorns och kundens perspektiv. 

Studiens övergripande resultat är det faktum att digitaliseringens utveckling i stor 

omfattning förändrat relationen mellan revisor och kund. Den mängd samt på vilket sätt 

digitaliseringen har förändrat relationen skiljer sig beroende på revisorns respektive 

kundens perspektiv. 

7.1.2.   Revisorns  perspektiv  

Vi kan utifrån revisorns perspektiv urskilja positiva och negativa aspekter (figur 6.1, 6.3 

& 6.5) beroende på digitaliseringens förändring av revisorns relation till kunden. Vi kan 

påvisa en likvärdig mängd positiva respektive negativa aspekter som i sin tur förändrat 

relationen mellan revisor och kund. 

För det första har digitaliseringens utveckling i stor omfattning ökat revisorns förståelse 

för kundens verksamhet då kunden idag är involverad i den totala revisionsprocessen 

och främst i planeringsfasen. Revisorn har ett större behov av kundens delaktighet vilket 
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medför ett närmare samarbete mellan de båda parterna. Användningen av tekniska 

hjälpmedel (t.ex. scanning och bokföringsfiler) möjliggör även ett effektivare arbete och 

därmed ökar revisorns möjlighet att parallellt utföra individuella uppdrag. Ett krav för 

att uppnå effektivitet i samarbetet är i sin tur kundens användning av tekniska 

hjälpmedel under samarbetets gång. 

För det andra har digitaliseringens utveckling bidragit till revisorns ökade tillgänglighet 

gentemot kunden vilket också medverkat till att kunden ställer högre krav på revisorn. 

Med digitaliseringens utveckling har ytterligare kommunikationskanaler öppnats, 

framförallt sker kommunikationen idag huvudsakligen via mail som i sin tur ökar 

effektiviteten mellan revisor och kund. Vi kan påvisa ett större antal alternativa 

kommunikationskanaler vilket bidrar till en ökad mängd uppkoppling. Det sociala 

samhället och däribland kunden förväntar sig snabb återkoppling samt konstant 

uppkoppling från revisorn. Digitaliseringens utveckling kan på så vis bidra till ökad 

stress inom revisionsbranschen. Ytterligare en negativ aspekt är risken för minskade 

antal fysiska möten. Vi kan i denna studie påvisa att digitaliseringens utveckling främjar 

revisorns intresse för användningen av tekniska hjälpmedel vilket kan leda till att 

fysiska möten åsidosätts. 

För det tredje främjar digitaliseringens utveckling revisorns möjlighet till ökat 

engagemang för kundens verksamhet. Genom digitala kommunikationskanaler kan 

revisorn kontinuerligt och effektivt dela väsentlig information med kunden vilket bidrar 

till en högre relationskvalitet. Vi kan tydligt påvisa kundens efterfrågan av kontinuerlig 

informationsdelning men även revisorns bristande förståelse för kundens efterfrågan. 

Möjligheten till revisorns ökade engagemang för kundens verksamhet utnyttjas inte i 

den mängd som idag förväntas av kunden. Vi kan också påvisa ökad tillförlitlighet då 

egenutvecklade system säkerställer att regelverk följs under revisionsprocessens gång. 

Även en negativ aspekt följer med användningen av tekniska hjälpmedel under 

revisionsprocessen. Det kan idag leda till en svårighet för revisorn att säkerställa 

originalhandlingar som överförs digitalt från kunden. Svårigheten att säkerställa 

originalhandlingar kan i sin tur indikera minskad tillförlitlighet och ett behov av 

ytterligare utveckling av tekniska hjälpmedel. Vi kan avslutningsvis se en förbättring 

och ökad tillförlitlighet i framtida utveckling. 
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7.1.3.   Kundens  perspektiv  

Vi kan även utifrån kundens perspektiv urskilja positiva och negativa aspekter (figur 

6.2, 6.4 & 6.6) beroende på digitaliseringens förändring av revisorns relation till 

kunden. Vi kan påvisa ett stort antal fördelar och ett mindre antal nackdelar på grund av 

digitaliseringens utveckling utifrån kundens perspektiv. 

För det första har digitaliseringens utveckling bidragit till att kunden idag spelar en 

viktigare roll i revisionsprocessen. Kundens delaktighet är någonting kunden 

uppmärksammar under en betydligt mindre del av revisionsprocessen i jämförelse med 

revisorn. Kunden antas idag ha högre förväntningar på digitaliseringens möjliggörande 

till revisorns kontinuerliga involvering av kunden under revisionsprocessens gång. Vi 

kan i sin tur utifrån kundens perspektiv påvisa en hög efterfrågan på ytterligare 

involvering av kunden. Under kundens samarbete med revisorn agerar revisorn nu mer 

proaktivt vilket uppskattas av kunden och bidrar till en bättre relation. Det krävs idag 

inte att samtliga små och stora bolag har en revisor men trots detta används revisorn 

frivilligt i form av en rådgivningsfunktion. Digitaliseringens utveckling främjar 

revisorns rådgivarroll och kunden förväntar sig snabb återkoppling på ett större antal 

kompetenskrävande frågeställningar. 

För det andra kan vi se ett tydligt mönster mellan revisorns och kundens uppfattning om 

digitaliseringens förändring av kommunikationen dem emellan. Ur kundens perspektiv 

kan vi påvisa ett effektivare sätt att kommunicera med hjälp av en större mängd 

kommunikationskanaler. Kunden i enlighet med revisorn ser en fördel i att 

kommunicera via mail vilket har ökat i takt med digitaliseringens utveckling. Antalet 

fysiska möten minskar och förväntas minska ytterligare vilket bidrar till en försämrad 

relation då den fysiska kontakten är en viktig del av kundens relation till revisorn. 

Kunden förväntar sig även idag att revisorn är tillgänglig i större utsträckning. På grund 

av revisorns ökade belastning, bland annat i form av dokumentationskrav, kan vi se en 

risk i möjligheten till besvikelse i enlighet med kundens höga förväntningar. 

För det tredje kan vi inte påvisa någon koppling mellan digitaliseringens utveckling och 

kundens tillit till revisorn utifrån kundens perspektiv. Vi uppmärksammar i sin tur en 

negativ aspekt även här då risken för ett minskat antal fysiska möten bidrar till en 

kortsiktig relation och ett missnöje från kundens sida. Kunden anses däremot öka sin 

kompetens genom revisorns informationsdelning vilket främjas av digitaliseringens 



Johnsson & Lind 

80 

 

utveckling och möjligheten till användning av tekniska hjälpmedel. Revisorn kan även 

nu visa ett större intresse samt engagemang för kundens verksamhet då återkoppling 

kan ske kontinuerligt. I takt med utvecklingen kan återkoppling och 

informationsdelning i framtiden ske i en större utsträckning än vad det gör idag.  

7.1.4.   Digitalisering  och  vikten  av  en  tvåpartsrelation  

Digitaliseringens utveckling har förändrat revisionsbranschen inom en mängd olika 

aspekter samt bidragit till en förändring av relationen mellan revisor och kund. 

Appliceringen av utvecklade tekniska hjälpmedel inom revisionsyrket resulterar i ökad 

automatisering och en förändring av revisorns yrkesroll. Idag betraktas revisorn ha en 

rådgivande roll vilket bidrar till en förändring i relationen mellan revisor och kund. 

Relationen mellan revisor och kund skiljer sig från en traditionell tvåpartsrelation då 

den avsedda användaren av revisionstjänsten är en tredje part. Idag värdesätts den 

personliga kontakten ur både revisorns och kundens perspektiv oavsett digitaliseringens 

utveckling. Det innebär att det blir allt viktigare med en god tvåpartsrelation mellan 

revisor och kund då revisorn idag inte endast utför en revisionstjänst. Ett mervärde kan 

påvisas i relationen som resulterar i en förändring. För att uppnå en långsiktig och god 

relation krävs att hänsyn tas till betydelsefulla aspekter som riskerar att förändras på 

grund av digitaliseringens utveckling. I takt med digitaliseringens utveckling är det 

viktigt att utifrån revisorns perspektiv fokusera på samarbete, kommunikation, 

relationskvalitet och tillförlitlighet. Utifrån kundens perspektiv är i sin tur samarbete, 

kommunikation och relationskvalitet viktiga aspekter att ta hänsyn till under 

digitaliseringens utveckling. Utifrån denna studie kan en förändring på grund av 

digitaliseringens utveckling främst påvisas inom nämnda aspekter. Förändringen leder 

till att högre krav ställs på att revisor och kund beaktar respektive aspekt i takt med 

digitaliseringens utveckling. Idag lägger revisor och kund stor vikt i en långsiktig 

relation till varandra vilket bidrar till att ett större engagemang från båda parter är av 

betydelse. Digitaliseringens utveckling främjar positiva aspekter inom relationen mellan 

revisor och kund men vi kan även påvisa en risk i att negativa aspekter uppstår. Därmed 

är det av stor vikt att i takt med digitaliseringens utveckling beakta uppmärksammade 

aspekter och utnyttja de positiva effekter digitaliseringen bidrar med. Det krävs också 

en viss medvetenhet kring hur negativa effekter kan motverkas för att stärka relationen. 
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7.2.   Studiens  bidrag  

7.2.1.   Teoretiskt  bidrag  

Studiens resultat har bidragit till en djupare förståelse kring hur digitaliseringens 

utveckling har förändrat olika aspekter inom relationen mellan revisor och kund. 

Tidigare forskning har gjorts i ett flertal andra branscher, bland andra detaljhandel 

(Hagberg m.fl., 2016), välfärdsorganisationer (Hansen m.fl., under utgivning) och 

banksektor (Kirakosyan & Dănăiaţăb, 2014). Liknande studier har däremot inte utförts 

inom revisionsbranschen. Tidigare forskning baseras på digitalisering, kundrelationer 

respektive revisionsbranschen men en studie grundad på kombinationen av dessa tre 

aspekter kan inte påvisas. Brist på tidigare forskning bidrar i sin tur till ett ökat intresse 

för ytterligare forskning inom det aktuella ämnet. Trots det faktum att studien endast 

innehåller en mindre variation av respondenter i form av revisorer och kunder visar 

studien på att de skillnader som påvisats mellan respondenterna är av betydelse då 

svaren varierat. Då studiens urval består av revisorer på medelstora och stora 

revisionsbyråer kan vi påvisa varierade svar beroende på storlek av revisionsbyrå. 

Kundernas ålder och mängd erfarenhet av en relation till en revisor har även visat sig 

vara av väsentlig betydelse. I denna studie baseras revisorns relation till kunden på fyra 

olika aspekter inom revisorns perspektiv och tre olika aspekter inom kundens perspektiv 

vilka i sin tur har förändrats på grund av digitaliseringens utveckling. Vi kan även 

påvisa en förändring av ett flertal specifika delar inom dessa aspekter.  

7.2.2.   Praktiskt  bidrag  

Då studien visar att digitaliseringens utveckling har förändrat kommunikationen 

respektive antalet fysiska möten mellan revisor och kund har den även ett praktiskt 

bidrag. En minskning av antalet fysiska möten innebär en risk för relationen mellan 

revisor och kund då relationen i många fall inte kan anses som likvärdig. Utifrån den 

insamlade empirin kan vi påvisa att kunden önskar känna sig mer delaktig i 

revisionsprocessen vilket gör att det ställs högre krav på att öka revisorns engagemang 

och i sin tur bibehålla en god relation gentemot kunden. Digitaliseringens utveckling 

kan bidra till att revisionsbranschen i många anseenden blir allt mer automatiserad 

vilket kan leda till negativa effekter på relationen då den personliga kontakten med 

revisorn idag värderas högt enligt kunden. Det innebär att viss försiktighet krävs under 
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digitaliseringens utveckling. Digitaliseringen kan bidra till effektivitet inom 

revisionsbranschen och inte endast automatisering av revisionsprocessens olika delar.  

7.3.   Studiens  begränsningar  
Som tidigare nämnts består denna studie av en kvalitativ forskningsmetod där elva 

intervjuer har utförts med revisorer respektive kunder (kapitel 4). En av intervjuerna var 

en telefonintervju vilket har ett antal fördelar men även nackdelar. Under en 

telefonintervju kan inte intervjupersonen analysera respondentens kroppsspråk vilket är 

en viktig aspekt i en kvalitativ intervjuform samt ett hermeneutiskt synsätt (Bryman & 

Bell, 2013). Då respondenten i vårt fall befann sig utom ett större geografiskt område 

övervägdes fördelarna med en telefonintervju och lägre kostnader bidrog i stor 

utsträckning till valet av denna typ av intervju. I enlighet med Bryman och Bell kan vi i 

efterhand påvisa att analysen av intervjuerna underlättades då intervjuerna utfördes 

under fysiska möten. Valet av utförandet av en telefonintervju har i sin tur bidragit till 

svårigheter och därmed går även studiens tillförlitlighet att ifrågasätta då graden 

tillförlitlighet till stor del beror på hur det insamlade materialet tolkas.  

Transkribering utfördes av samtliga intervjuer där nio av elva var inspelade. 

Transkribering av en intervju är mycket tidskrävande och en timmes intervju kan leda 

till omkring fem timmars transkribering (Bryman & Bell, 2013). Transkribering bidrog i 

denna studie till en stor mängd insamlat material som i sin tur analyserades vilket 

resulterade i ett tidskrävande arbete. Genom att utföra transkribering samt analys 

parallellt med utförandet av intervjuerna kunde tid sparas in. Då vi även planerade 

intervjuerna i god tid var möjligheten till transkribering samt analys större. Ett antal 

risker medföljer transkribering av intervjuer, bland annat möjligheten att höra fel (ibid.). 

I ett flertal fall bidrog inspelningen till svårigheter för oss intervjupersoner då vi inte 

kunde höra vad respondenten sa under intervjun. Genom att inspelning gjordes från två 

olika telefoner kunde vi i de flesta fall påvisa ett tydligare ljud utifrån en av 

inspelningarna. Tillförlitligheten i denna studie kan även ifrågasättas i övriga fall då 

information inte kunnat utläsas utifrån inspelningar som gjorts.  

Ytterligare en begränsning är hermeneutikens tillämpning av ett tolkande synsätt vilket 

kan medföra en viss problematik. Möjligheten är stor att ett och samma objekt tolkas 

olika av oss författare. Varje individuell tolkning kan vara intressant men det finns en 
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risk att övertolkning sker, vilket i sin tur kan påverka resultatet. Begränsningen har 

beaktats och kodning har utförts där kategorier samt teman framställts utifrån 

transkriberande meningsbärande enheter. Kodningen bidrog till en ökad möjlighet att 

tolka och öka förståelsen för studiens insamlade empiri.   

7.4.   Förslag  på  framtida  forskning  
Majoriteten av tidigare forskning har en inriktning på digitaliseringens utveckling samt 

dess förändring av revisorn med fokus på den traditionella arbetsprocessen och har i 

princip uteslutit förändringen utifrån ett kundperspektiv. Denna brist på forskning 

öppnar upp för den aktuella studien och framtida forskning då majoriteten av tidigare 

studier består av olika inriktningar samt perspektiv på digitaliseringens utveckling. 

Genom att beakta de begräsningar som upplevts i denna studie ser vi möjligheter till 

djupare studier inom ett liknande ämne. För att undvika tidigare nämnda begräsningar 

kan bland annat samtliga intervjuer vara personliga och ske under ett fysiskt möte. 

Därmed kan intervjupersonerna avstå telefonintervjuer och i sin tur undvika en större 

del nackdelar med denna intervjuform. Insamling av empiri kan även ske genom 

observationer under revisionsprocessen med revisor och kund. Observationer anses vara 

lämpliga för att generera en större mängd verklighetsbaserad empiri. I sin tur kan 

studien erhålla en djupare och olik förståelse då författarna skapar en individuell bild av 

hur relationen ser ut i dagens läge samt hur denna har utvecklats inom 

revisionsprocessens olika delar. Då vi i denna studie valde att se digitaliseringens 

utveckling ur ett revisors- och kundperspektiv resulterar detta i två separata 

infallsvinklar av hur relationen ser ut vilket bidrar till positiva respektive negativa 

aspekter. De två perspektiven genererar en djupare förståelse för hur uppfattningar kan 

skilja sig åt samtidigt som vi då går miste om en enhetlig bild av digitaliseringens 

utveckling och dess förändring. I denna studie användes ett bekvämlighetsurval vilket 

innebär att de respondenter som deltog i studien var de som fanns tillgängliga. Genom 

att basera studier på ett större urval samt med större variation mellan respondenterna 

kan ett intresse väckas för framtida studier. Det innebär att fler respondenter från ett 

flertal olika byråer kan inkluderas i studien. Vi vill också uppmärksamma storlek på 

revisionsbyrå som en intressant aspekt att ta hänsyn till då vi kan se en tendens till olika 

svar beroende på vilken revisionsbyrå respondenten arbetar på. Vi kan också antyda en 

intresseväckande koppling mellan respondenternas svar och kundens storlek. Storlek på 
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kundens verksamhet och kundens antal år med en revisor är därmed två intressanta 

aspekter att ta hänsyn till i framtida forskning.   
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Bilagor  

Bilaga  1  –  Intervjuguide  revisor  

1.   Hur ser din roll ut i företaget och vilken position har du?  

2.   Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom revisionsbranschen? 

•   Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom denna byrå? 

3.   Hur skulle du beskriva er revisionsprocess idag? 

4.   Om du ser tillbaka till den tid då du började arbeta som revisor, hur såg 

revisionsprocessen ut då till skillnad från hur den ser ut idag? 

5.   Vad använder du för tekniska hjälpmedel (IT-system, informationssystem etc.) 

inom denna process och i ditt arbete? 

6.   I vilka avseenden har tekniska hjälpmedel underlättat ditt arbete i 

revisionsprocessen? 

7.   I vilka avseenden har tekniska hjälpmedel försvårat ditt arbete i 

revisionsprocessen? 

8.   När och hur är kunden delaktig under revisionsprocessens olika delar?  

9.   Vad bidrar kunden med till ditt arbete? 

10.  Är det något steg i processen där det är svårare att kommunicera med kunden? 

11.  Hur har detta förändrats under dina år som revisor, framförallt med avseende på 

teknikens utveckling? 

•   Vad har blivit bättre respektive sämre? 

12.  Hur har de tekniska hjälpmedlen gjort det lättare respektive svårare att bygga 

upp en långsiktig relation till kunden? 

13.  Hur upplever du att din relation till kunden har utvecklats i och med den 

tekniska utvecklingen?	  

14.  Upplever du att kunden ser på din roll och ditt arbete på ett annat sätt vad gäller 

till exempel kvalitet och förtroende än tidigare, i och med en ökad användning 

av tekniska hjälpmedel?	  
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Bilaga  2  –  Intervjuguide  kund  

1.   Hur länge har ni haft en revisor?  

2.   Har ni haft samma revisor under hela tiden du arbetat på företaget? 

3.   Hur skulle du beskriva din relation till revisorn idag? 

4.   Om du ser tillbaka på den tid då du först hade kontakt med en revisor, hur såg er 

relation ut då?  

5.   Hur sker kommunikationen mellan dig och din revisor idag? 

•   Hur ofta har du kontakt med din revisor? 

•   Sker detta under en specifik tid på året och i så fall när? 

6.   Hur har kommunikationen mellan dig och revisorn förändrats under åren? 

7.   Hur är du som kund idag involverad i revisorns arbete? 

•   Sköter du mycket av arbetet själv eller överlåter du mycket till revisorn?  

8.   Hur använder du dig av tekniska hjälpmedel under din del i revisionsarbetet? 

9.   Känner du dig trygg med revisorns arbete idag? 

10.  Hur ser du på revisorns roll och arbete vad gäller till exempel kvalitet, tillit och 

förtroende nu jämfört med tidigare, i och med ökad användning av tekniska 

hjälpmedel? 

11.  Hur upplever du att din relation till revisorn har utvecklats i och med den 

tekniska utvecklingen? 

12.  Vad anser du är det viktigaste att revisorn gör för att upprätthålla en god relation 

till dig som kund med hänsyn till digitaliseringens utveckling? 

 


