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Sammanfattning	
Dagens samhälle har påverkats avsevärt av reglering, teknologi och övriga 
omvärldsfaktorer. Förändringarna sker i hög hastighet vilket samtidigt skapar en 
osäkerhet inför framtiden för många branscher och däribland revisionsbranschen. 
Revisorn fungerar som en mellanhand mellan företag och dess intressenter och syftar 
till att ge en försäkran om att företag redovisar en rättvisande bild av deras 
verksamhet. Dagens revisorsroll har vuxit fram ur en rad olika händelser sett ur ett 
historiskt perspektiv. Den traditionella revisorsrollen kan dock behöva genomgå 
ytterligare förändringar för att i framtiden kunna bemöta samhällets utveckling. Detta 
innebär att revisorsyrket behöver anpassa sig utefter nya förutsättningar för att 
upprätthålla en relevans ut mot kunder och andra aktörer.  
 
Framtidens revision är ett relativt outforskat ämne och därav är avsikten med denna 
studie att skapa en bredare förståelse över hur revisionsbyråer resonerar gällande 
revisionsbranschens framtid. Syftet med denna studie är att studera hur fyra större 
respektive fyra mindre revisionsbyråer ställer sig till framtidens revisionsbransch 
kopplat till sex faktorer, vilka är (1) Digitalisering och automatisering, (2) 
Globalisering, (3) Branschglidning, (4) Reglering, (5) Hållbarhets- och samhällsfrågor 
och (6) Revisorsyrkets attraktionskraft. Vidare görs en jämförelse mellan större 
respektive mindre revisionsbyråer för att se ifall storleken på byrån har någon 
påverkan på undersökningsproblemet.  
 
Genom en kvalitativ undersökning har insamling av data skett via intervjuer med 
erfarna revisorer. Det empiriska underlaget har visat på att samtliga faktorer kan 
komma att ha en påverkan på framtidens revisionsbransch samt att faktorerna har en 
samhörighet med varandra. Vidare indikerar resultatet på att vissa faktorer anses ha 
större påverkan medan andra påverkar i mindre grad. Studien tyder på att revisorer i 
större utsträckning bedömer att digitalisering och automatisering, reglering samt 
branschglidning kommer att ha en betydande roll inför framtidens revisionsbransch. 
På motsatt sätt bedöms att globalisering, hållbarhets- och samhällsfrågor samt yrkets 
attraktionskraft kommer att ha en mindre påverkan på branschen. Vidare visar 
resultatet på att uppdelningen av vilka faktorer som prioriteras högt respektive lågt är 
densamma för både större och mindre revisionsbyråer. Studien tyder även på att 
revisionsbyråerna har liknande strategier för att hantera förändringar. Vidare anser de 
sig ha goda förutsättningar inför framtiden oberoende av byråns storlek vilket tyder på 
en fortsatt god konkurrens där revisionsuppdrag snarare bygger på förtroendet mellan 
kund och revisor än på resurser och ekonomiska förutsättningar.  
  
Nyckelord: Framtidens revision, revisionsbranschen, branschförändringar, större 
revisionsbyråer, mindre revisionsbyråer, Big seven, non-Big seven  
 
	



Förord	
 
 
Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till att göra denna uppsats möjlig att 
genomföra.     
 
Vi vill även rikta ett särskilt tack till vår handledare Tobias Svanström som under 
denna uppsatsprocess väglett oss genom att ge värdefulla åsikter och råd. Vidare vill 
vi tacka de revisorer som ställde upp, trots revisionsbranschens högsäsong. Ert 
engagemang och de givande och intressanta synpunkter som ni delat med er av har 
mynnat ut i studiens resultat.  
 
Slutligen vill vi tacka oss själva och varandra för ett gott samarbete och hårt arbete. 
Vägen fram till en färdig uppsats har varit både lång och prövande, men det slutgiltiga 
resultat som vi härmed presenterar har varit mödan värd och vi avslutar vår utbildning 
med flaggan i topp.  
 

Umeå, 14 maj 2018 
 
Lovisa Forss och Emma Håkansson 
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1. Inledning 
Vi lever i en värld som under de senaste åren genomgått en rad förändringar. Detta 
har påverkat flertalet yrkesgrupper och revisionsbranschen är inget undantag. 
Utvecklingen av samhället har hittills skett i hög hastighet och omställningar väntas 
komma även i framtiden. I det inledande kapitlet ges en introducerande bakgrund till 
framtidsfrågan och revisionsbranschen presenteras ur både ett historiskt och aktuellt 
perspektiv. Vidare diskuteras framtidens förändringar baserat på tidigare forskning 
vilket leder till en redogörelse för denna studiens teoretiska och praktiska bidrag. 
Detta mynnar ut i studiens problemformulering och syfte vilket sammanfattningsvis är 
att undersöka hur större och mindre revisionsbyråer ställer sig till framtidens 
revision. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens avgränsningar samt ett 
förtydligande av det centrala begreppet ‘framtiden’.     

1.1 Problembakgrund 
En revisor har till uppgift att bedöma och granska ett företags redovisning och 
förvaltning med en kritisk inställning. Det finns olika former av revision, exempelvis 
intern och extern revision, där den externa revisorn är en utomstående part som 
arbetar på en revisionsbyrå (FAR Förlag, 2005, s. 11) medan den interna arbetar 
internt inom företaget (FAR Förlag, 2005, s. 128). Idag krävs en totalt åtta år lång 
utbildning för att bli auktoriserad revisor. Utbildningen ska bestå av både praktisk och 
teoretiskt erfarenhet. Vidare krävs att denne avlagt ett godkänt prov och därmed 
erhållit revisorsexamen (Revisorsinspektionen, u.å.a). I Sverige har auktorisation 
utfärdats sedan 1912 och denna ges numera ut av Revisorsinspektionen 
(Revisorsinspektionen, u.å.b). Revisorns roll är att säkerställa att det granskade 
företaget har redovisat en trovärdig och rättvis bild av deras resultat och ekonomiska 
ställning (FAR Förlag, 2005, s. 12). Vägledningen som revisorn ger ska vara 
professionell och oberoende, vilket syftar till att skapa ett ökat förtroende för 
företagen samt ge en försäkran om en tillförlitlig finansiell rapportering (Power, 2003, 
s. 380). Revisorns arbete har en viktig roll i samhället och för företagens olika 
intressenter såsom kunder, ägare och kreditgivare. Revision hjälper till att säkerställa 
ett fungerande ekonomiskt samhälle genom att bland annat minska risken för 
korruption (Revisorsinspektionen, u.å.c).      
 
Revisorns funktion har vuxit fram och utvecklats genom en rad olika händelser och 
för att få en bild av dagens revisor samt hur dess roll kan komma att formas i 
framtiden är det viktigt att förstå yrkets historia (Kempe, 2013, s. 13). Sveriges första 
rättsliga regler beträffande revision infördes i samband med 1895 års aktiebolagslag. 
Den nya regleringen ställde krav på att en lämplig person skulle utses i alla aktiebolag 
för att se över företagets förvaltning samt räkenskaper. Inga specifika kompetenskrav 
förväntades av granskningspersonen (SOU 2008:32, s. 71). I samband med den 
ekonomiska krisen under 1930-talet, kallad Kreugerkraschen, ökade betydelsen av 
revisorns oberoende samt att diskussioner uppstod kring hur revisorns arbete borde 
utföras. Detta resulterade i en utarbetning av 1944 års lag om aktiebolag där revisorns 
roll utvecklades och mer specifika regler gällande utförandet av revision infördes. 
Mot slutet av 1950-talet genomfördes en ytterligare förbättring av revisionens 
processer och metoder samtidigt som revisorns roll gick från att enbart undersöka 
siffror till att även se över den interna kontrollen hos företagen (Öhman & 
Wallerstedt, 2012, s. 247-249). 1983 infördes en revisionsplikt för alla nya aktiebolag 
som framförallt syftade till att öka statens tillsyn över företagen. Denna reviderades 
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några år senare till att även omfatta äldre bolag (SOU 2008:32, s. 74). Regeringen 
påbörjade under 2000-talet ett förenklingsarbete gällande företagsreglering vilket 
bland annat resulterade i en omarbetning av revisionsplikten som innebar att denna 
avskaffades för mindre bolag (Riksrevisionen, 2017, s. 5). Syftet med reformen var att 
minska bolagens kostnader och administrativa arbete, att öka konkurrenskraften bland 
bolagen samt gynna tillväxt hos företagen. Fördelarna med förenklingsarbetet har 
sedan införandet av revisionskravet 1895 ständigt vägts mot nackdelarna vilka 
inkluderar risk för ökad ekonomisk brottslighet, skattefusk, minskade skatteintäkter 
samt en lägre standard på redovisningskvaliteten (Riksrevisionen, 2017, s. 5). 
Historien visar således på att revisorns funktion och roll har varit under ständig 
förändring redan från yrkets uppkomst.          
 
Föreningen Auktoriserade Revisorer, förkortad FAR, är en organisation inom 
rådgivnings-, redovisnings- och revisionsbranschen som behandlar och utvecklar 
frågor inom dessa områden genom bland annat utbildning och allmänna råd (FAR, 
u.å.a). Redovisning och rådgivning är nära sammankopplade till revision. 
Redovisning används som en metod för att upplysa om ett företags finansiella och 
ekonomiska ställning (Nationalencyklopedin, u.å.). En rådgivare ger istället 
vägledning åt företag i frågor som berör exempelvis skatter, juridik och finansiering. 
FAR menar på att rådgivning blir allt mer nödvändigt i och med att vi lever i en 
alltmer komplex värld (Kempe, 2013, s. 15). Många byråer inom revisionsbranschen 
erbjuder tjänster inom samtliga områden medan andra, oftast mindre byråer, väljer att 
fokusera på ett eller två områden. I mindre revisionsbyråer kan revisorn ha dubbla 
arbetsuppgifter och även arbeta som exempelvis redovisningskonsult utöver 
revisionen. I de större företagen har skiljelinjen mellan de olika rollerna däremot 
blivit skarpare (Kempe, 2013, s. 10-11). 
  
Analysorganisationen Kairos Future har på uppdrag av FAR sammanställt en rapport 
om framtidens rådgivning, redovisning samt revision och hur denna bransch kommer 
att förändras fram till 2025. Rapporten bygger på samtal, workshops och 
enkätundersökningar med aktörer inom branschen (Kempe, 2013, s. 5). I rapporten 
konstateras att branschen kommer att vara förändrad fram till 2025 men frågan är bara 
på vilket sätt. I framtidsstudien har ett flertal tänkbara faktorer identifierats som 
eventuellt kan påverka revisionsbranschen och dess framtid. FAR menar på att en del 
av dessa förändringar är på väg att ske redan inom de närmsta åren och av den 
anledningen bör revisionsbyråerna börja fundera över deras framtid redan idag. 
Branschen bör agera och aktivt delta i förändringarna då det om några år kan vara 
försent eftersom utvecklingen sker i hög hastighet (Kempe, 2013, s. 7). Genom att 
ligga steget före kan problem, möjligheter och utmaningar lättare förutspås och 
hanteras av byråerna (Kempe, 2013, s. 5).  
 
Revisionsmarknaden består idag av aktörer av olika storlekar sett till antal anställda. 
De fyra största globala revisionsbyråerna brukar benämnas som Big four vilka är 
PwC, EY, KPMG och Deloitte. I framtidsstudien påvisades att 50 % av de tillfrågade 
var anställda inom Big four. Vidare visade undersökningen att 90 % av de tillfrågade 
tillhörde Big seven, vilket inkluderar de sju största revisionsbyråerna. Utöver de som 
nämnts ovan räknas även Mazar, BDO och Grant Thornton in under begreppet. De 
resterande 10 % uppgav att de var anställda hos en annan arbetsgivare som inte 
tillhörde de sju största revisionsbyråerna (non-Big seven) (Kempe, 2013, s. 10-11). 
Enligt statistik från Revisorsinspektionen fanns det 159 registrerade revisionsbolag i 
Sverige i mars 2018 (Revisorsinspektionen, 2018). Trots att marknaden domineras av 
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Big four finns det således ett stort antal mindre byråer som främst är med och 
konkurrerar om de mindre kunduppdragen (Kempe, 2013, s. 11). 

1.2 Problemdiskussion 
Kaplan (2012, s. 13) beskriver 2000-talet som ett millennium av förändringar. 
Samhället utvecklas i hög hastighet och en bidragande faktor är ny teknologi som med 
hjälp av internet underlättar och förenklar processer. Det gäller därför att vi håller oss 
uppdaterade för att fortsätta vara relevanta i den osäkerhet som förändringarna 
medför. För att upprätthålla relevansen krävs utveckling av strategier med hjälp av 
nya verktyg och infallsvinklar. För att revisorernas roll ska accepteras av samhället är 
det därför av stor vikt att yrket följer med i samhällets förändringar samt anpassar sig 
utefter de nya förutsättningarna. Om inte revisionsbranschen förändras i takt med 
samhället finns risken att samhället ersätter dem med en annan kontrollfunktion 
(Nilsson, 2000, s. 1). FAR lyfter på liknande sätt fram att det krävs närkontakt med 
marknaden när förändringarna hanteras av byråerna för att hålla tjänsteutbudet 
relevant (Kempe, 2013, s. 5).   
 
Revisorsinspektionen (u.å.d) understryker revisionsbranschens utmaningar, med 
koppling till den förändring som den klassiska revisorsrollen står inför. Reglering, 
teknik, digitalisering samt övriga omvärldsfaktorer ligger till grund för den 
anpassning yrket kommer att behöva bemöta i framtiden. Tydliga signaler pekar på att 
revisorsbranschen behöver utveckla allt mer ändamålsenliga tjänster för att kunna 
bemöta kundernas efterfrågan (Revisorsinspektionen, u.å.d). Det grundläggande 
faktumet för att lyckas utveckla och anpassa branschen är att det krävs en öppen 
kommunikation gällande revisionens framtid (Revisorsinspektionen, u.å.c).  
 
FAR (2016a, s. 4-5) har publicerat ytterligare en studie 2016 där de fördjupat sig 
inom digitaliseringens och automatiseringens påverkan på framtiden. Förändringarna 
inom digitaliseringen beskrivs som snabbt accelererande och branschens 
affärslandskap genomgår en kraftig förändring, vilket gör det viktigt för de redan 
etablerade aktörerna att agera och hålla sig uppdaterade. FAR (2016a, s. 41) menar 
även på att byråerna ska erbjuda sina kunder framtiden istället för historien och för att 
göra det behövs en integrering av den nya tekniken. För att vara konkurrenskraftig på 
den framtida marknaden krävs därför att revisionsbyrån blir en “kentaur”, det vill säga 
att byrån kan kombinera människans kompetens med teknikens förmågor för att 
åstadkomma ett så effektivt och intelligent arbetssätt som möjligt.  
 
Bühler et al. (2011, s. 95) fastställer att Europeiska lagar och riktlinjer påverkar 
medborgarna och samhällets aktörer, vilket FAR bekräftar gäller även inom 
revisionsbranschen. Regleringen av revisionsbranschen sker inte längre enbart på 
nationell nivå utan påverkas av andra länders praxis och agerande då vi går mot en allt 
mer global och utvecklad värld (Kempe, 2013, s. 11). I takt med globaliseringen har 
konsumenter även blivit allt mer medvetna om hållbarhets- och samhällsfrågor vilken 
i sin tur ställer högre krav på företagen att leverera produkter och tjänster som 
matchar kundernas efterfrågan (Kempe, 2013, s. 34-35). Intresset för 
revisorsbranschen har ökat bland politiker och företag, vilket har medfört debatter 
samt ett ifrågasättande av branschen och dess villkor samt förutsättningar (Kempe, 
2013, s. 9; Revisorsinspektionen, u.å.c). Vidare antyder FAR i sin framtidsstudie att 
yrkets attraktionskraft kan komma att påverkas av framtidens förändringar (Kempe, 
2013, s. 40). En diskussion som uppstått är gällande den omarbetade revisionsplikten 
från 2010 som medförde att omkring 70 % av Sveriges aktiebolag fick möjlighet att 
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välja bort revisionstjänster. Effekten av detta har blivit att många företag beslutat att 
inte nyttja revision vilket har skapat funderingar kring vad som väntas härnäst 
(Hadjipetri Glantz, 2017). Frågan är vad som händer när allt fler väljer bort revision 
och hur konkurrensen på revisionsmarknaden påverkas ifall plikten omarbetas 
ytterligare i framtiden. FAR diskuterar även huruvida detta kan påverka yrkets 
attraktionskraft (Kempe, 2013, s. 40). 
 
Den omfattande forskningen inom digitaliseringens och automatiseringens påverkan 
på revisionsbranschen (se FAR 2016a; Bierstaker et al. 2001; Kempe, 2013; 
Lombardi et al. 2014; Rezaee et al., 2002; Carretero & Blas, 2014) har väckt ett 
intresse hos oss av att framställa en helhetsbild över faktorer som kan komma att ha 
betydelse för revisionsbranschens framtid. FAR:s (Kempe, 2013) framtidsstudie i 
kombination med ovanstående forskning har resulterat i sex framtidsfaktorer som 
kommer att ligga i fokus i denna studie. Faktorerna är (1) Digitalisering och 
automatisering, (2) Globalisering, (3) Branschglidning, (4) Reglering, (5) Hållbarhets- 
och samhällsfrågor och (6) Revisorsyrkets attraktionskraft. Det teoretiska bidraget i 
denna studie avser därför att tillföra ett bredare perspektiv över påverkningsfaktorer 
än vad tidigare forskning gjort. Genom att grunda studien på en kombination av 
faktorer vill vi även studera samspelet mellan dessa. Utifrån detta vill vi sedan studera 
om vissa faktorer har större påverkan än andra. 
 
Det finns tidigare forskning som undersöker revisionsbyråers storlek med hänsyn till 
kvalitet och pris (se bland annat Sundgren & Svanström, 2013; Choi et al., 2010; 
Francis & Yu, 2009). Vidare finns det studier som undersöker hur revisionskvaliteten 
påverkas av större och mindre revisionsbyråers tillgång till resurser (se bland annat 
Cheng et al., 2009; Sirois & Simunic, 2011). Vi har däremot upptäckt att det mer eller 
mindre saknas en konkret jämförelse mellan mindre och större revisionsbyråer när det 
gäller framtidens revision. Denna bristande forskning avser vi att utveckla genom att 
inkludera både större och mindre byråer i vår undersökning för att få en uppfattning 
om huruvida storleken har betydelse för deras strategier och anpassningsmöjligheter 
inför framtiden. Eftersom tidigare forskning har påvisat att ett företags storlek kan ha 
viss betydelse för skillnaden mellan företag (se Carson, 1985; Suneson, 2004; Nordlöf 
et al., 2015) anser vi att det kan vara ett intressant forskningsgap att fylla.  
 
Det praktiska bidraget riktar sig först och främst till revisionsbyråer och studien 
ämnar till att skapa en förståelse bland dem gällande revisionsbranschens framtid. Det 
är ett aktuellt ämne och därav kan det vara väsentligt för byråerna att veta vad aktörer 
inom samma bransch har för syn på problemet. Då studien inkluderar både större och 
mindre byråer kan den vara applicerbar på hela revisionsbranschen. Detta kan hjälpa 
byråerna att anpassa sig och reflektera över hur de själva kan hantera och positionera 
sig inför de eventuella förändringarna. Vi anser även att studien kan vara användbar 
för individer som söker sig till yrket, exempelvis studenter, eller för dem som redan är 
verksamma inom branschen. Studien kan hjälpa dessa individer att förstå hur 
förändringarna kommer att påverka yrket, branschen och arbetsmarknaden. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi formulerat följande frågeställning:  
 

Hur resonerar större och mindre revisionsbyråer gällande revisionsbranschens 
framtid? 



	 5	

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur större och mindre revisionsbyråer ställer 
sig till framtidens revisionsbransch kopplat till sex faktorer, vilka är (1) Digitalisering 
och automatisering, (2) Globalisering, (3) Branschglidning, (4) Reglering, (5) 
Hållbarhets- och samhällsfrågor och (6) Revisorsyrkets attraktionskraft. Vidare 
undersöks och tolkas deras utmaningar, problem och möjligheter i förhållande till 
faktorerna samt hur de bemöter detta inom revisionsbyrån. Slutligen undersöks om 
inställningen skiljer sig beroende på revisionsbyråernas storlek samt hur de ser på 
konkurrens, efterfrågan och deras förutsättningar inför framtiden.    

1.5 Avgränsningar  
För att skapa en konkret och applicerbar studie har vi valt att avgränsa oss i vissa 
sammanhang. Branschen inkluderar tre områden vilka är revision, redovisning och 
rådgivning. I denna studie har vi valt att rikta in oss på revisionsyrket men vi bortser 
inte från det faktum att redovisning och rådgivning kan komma att beröras då 
områdena är nära sammankopplade och kan vara svåra att separera i vissa avseenden. 
Studien riktar sig enbart till externa revisionsbyråer då dessa är mer jämförbara och 
därmed lämpliga att använda för studiens syfte. Vidare har vi valt att avgränsa oss till 
Big seven när det gäller större byråer då dessa är de största aktörerna inom 
revisionsbranschen. Inom kategorin mindre byråer ingår lokala aktörer som inte 
tillhör begreppet Big seven. Inom revisionsbyråerna har vi valt att rikta in oss på 
revisorer som har minst fem års erfarenhet inom yrket eftersom vi förutsätter att dessa 
har god kännedom om revisionsbranschen. Slutligen är studien geografiskt avgränsad 
till Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. Vi valde att välja respondenter från dessa 
orter för att byråerna skulle ha liknande förutsättningar och därmed får vi mer 
jämförbara svar. Dessutom blir studiens undersökningsenheter mer tillgängliga för oss 
då studien skrivs via Umeå universitet vilket underlättar för oss då vi har en 
begränsad tidsaspekt för att genomföra studien.     

1.6 Begreppsförklaring 
I denna studie är framtiden ett centralt begrepp. Framtiden är ett brett uttryck som kan 
sträcka sig till oändligheten och därmed ser vi det som nödvändigt att precisera vår 
syn på framtiden i denna studie. Vi har valt att dela upp framtiden i två olika 
perspektiv, ett kortsiktigt och ett långsiktigt, där vi kommer att studera vad 
revisionsbyråerna har för syn på framtiden om dels tre år, dels tio år och framåt.    
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2. Teoretisk referensram  
I följande kapitel presenteras relevanta teorier utifrån tidigare forskning samt övrigt 
ämnesrelaterat. Inledningsvis beskrivs de sex faktorer som studien grundar sig på 
som eventuellt kan komma att påverka utvecklingen av revisionsbranschen i 
framtiden. Referensramen inkluderar även skillnader mellan mindre och större 
företag och revisionsbyråer. Vidare beskrivs studier om organisationsteori som kan 
förklara organisationers beteende vid bland annat förändring. Slutligen presenteras 
en modell för att sammanfatta och ge en överblick av den teoretiska referensramen 
och den fortsatta analysen.                      

2.1 Uppbyggnad av teorikapitel  
De faktorer som denna studie grundar sig på har framförallt influerats av FAR:s 
(Kempe, 2013) framtidsstudie. Med hjälp av denna har vi byggt upp ett ramverk för 
faktorerna som sedan utvecklats i takt med studiens genomförande. Allt eftersom det 
empiriska underlaget samlats in har vi fångat upp olika perspektiv som vi kunnat 
använda oss av för att komplettera och utveckla faktorerna med annan relevant 
forskning och litteratur. Teori utöver faktorerna är konstruerad på liknande sätt och 
har således påverkats av det empiriska materialet. Denna uppbyggnad motiveras av att 
studiens forskningsproblem är relativt outforskat och därmed syftar denna studie till 
att skapa en kompletterande och bredare förståelse över framtidens revision för att på 
så sätt fylla forskningsgapet.  

2.2 Framtidsfaktorer 

2.2.1 Digitalisering och automatisering 

Digitalisering och automatisering är omtalade och aktuella områden som bidrar till att 
ny teknologi introduceras som i sin tur hjälper till att förenkla processer inom 
verksamheter (Kempe, 2013, s. 26; FAR, 2016a, s. 5; Kaplan, 2012, s. 13). Att 
beskriva och förklara begreppet digitalisering är enligt Snickars (2014, s. 229-230) 
komplicerat. Digitalisering kan innebära och betyda flera saker vilket gör att ordet 
endast kan förklaras med hjälp av en vag definition. I stora drag innebär digitalisering 
att olika typer av material omformas för att sedan kunna behandlas i dator. Vidare 
presenterar Snickars två olika plan som diskussioner inom digitalisering har skiftat 
mellan. Ett av planen är den tekniska digitaliseringen som innebär en omarbetning av 
material till digitalt format medan det andra planet, samhällelig digitalisering, avser 
en ökad efterfrågan av användning av internet och datorer i samhället.		
	
Digitaliseringen medför bland annat att nya aktörer intar marknaden samt att nya 
system och tekniker introduceras. Vidare nämns molnbaserade tjänster och big data 
som två drivande faktorer inom området (FAR, 2016a, s. 4-5). I takt med 
digitaliseringens utveckling har diskussioner om revisorernas förväntan att frångå 
papper och utgå ifrån papperslösa arbetssätt vuxit fram. I samband med att allt fler 
klienter använder sig av papperslösa system har revisionsprogrammen utvecklats för 
att efterfölja möjligheten att skapa en arbetsrutin som kan ske online. Att kunna 
genomföra lagring av data online har visat sig vara ett betydligt effektivare arbetssätt. 
Att frångå det klassiska arbetssättet med dokument i pappersform medför en 
förändring av hela revisionsprocessen. För att bemöta denna typ av utveckling måste 
revisorer börja införa online-revisionen för att kunna lagra bevis och dokumentation 
elektroniskt. För revisorn kommer detta innebära att mindre tid behöver läggas på 



	 7	

vardagliga uppgifter och istället kan revisorn fokusera på att få en ökad förståelse för 
klientens verksamhet samt uppskatta eventuella risker (Bierstaker et al., 2001, s. 159-
161). 
 
Idag automatiseras allt fler arbetsprocesser inom en rad sektorer. I första hand är det 
industribranschen som utvecklats men trenden har blivit vanlig även inom 
tjänstesektorn då mänsklig kunskap i allt större omfattning kan ersättas med datorer. 
Denna trend finns redan inom redovisningsbranschen medan revision och rådgivning 
än så länge påverkats i lägre grad. FAR:s framtidsstudie tyder däremot på att revision 
kommer att påverkas av automatiseringen i takt med att system utvecklas (Kempe, 
2013, s. 41). Lombardi et al. (2014, s. 25-26) beskriver att automatiseringsverktyg kan 
användas som hjälpmedel inom revision vid riskbedömningar samt analyser. Som en 
effekt av automatiseringen inom revisionsbranschen kan revisorer ägna mer tid åt att 
utvärdera analyser och tyda resultat, vilket överensstämmer med digitaliseringens 
positiva påverkan (Bierstaker et al., 2001, s. 159-161). Vidare menar även Lombardi 
et al. (2014, s. 29-30) att både teknologin och automatiseringen kommer att utvecklas 
ytterligare i framtiden. Däremot förväntas dessa faktorer inte kunna ersätta den 
mänskliga expertisen inom branschen. FAR (2016a, s. 10) menar i sin tur att ny och 
innovativ teknik successivt leder till att maskiner närmar sig den mänskliga 
kompetensen och i vissa områden kan maskiner till och med anses vara smartare än 
människan. Det kommer att ta lång tid innan den mänskliga skickligheten helt kan 
bortses från men revisionsbyråerna kan trots det inte ignorera teknikens utveckling 
(FAR, 2016a, s. 7). För att klara av utvecklingen kommer det därmed att behövas 
teknikutbildning för revisorer. Det är även nödvändigt för den traditionella 
revisionsbranschen att genomgå en förändring för att både kunna hänga med och vara 
fortsatt relevant i samhällets realtidsekonomi samt för att kunna bemöta användarnas 
krav och behov av information (Lombardi, 2014, s. 29-30). 
 
Digitaliseringen har även medfört utveckling av system som låter företag rapportera 
och uppdatera information i realtid. Redovisningsbranschen bedöms vara på väg mot 
att kunna hantera detta arbetssätt och ge löpande uppdatering av verksamheten. Om 
fler företag börjar redovisa i realtid riskerar revisorns uppgift att granska årsbokslut 
och årsredovisning att bli mindre betydande och otidsenligt (Kempe, 2013, s. 33). 
Vidare benämns årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen ibland som 
endast “trevlig formalia”. Den information som framkommer är ofta redan känd på 
marknaden och företag blir istället allt mer inriktad på den löpande 
realtidsrapporteringen samt att denna redogörelse ska vara korrekt från start. Mer 
fokus läggs således på redovisningskonsultens arbete medan revisionen får en mindre 
roll (Kempe, 2013, s. 41). I takt med att redovisningsyrket avanceras med hjälp av 
digitala kontroller finns risken att denna tjänst, alternativt andra tjänster, kan ersätta 
revisorns uppgift och på så sätt göra revisionen överflödig (Kempe, 2013, s. 14).   
 
Vidare har lagring och spridning av information underlättats i takt med 
digitaliseringens utveckling vilket har bidragit till en ökad transparens i samhället. 
Detta innebär att information om företag blir allt mer tillgänglig, uppdaterad och 
flexibel (Rezaee et al., 2002, s. 148). För- och nackdelarna går hand i hand med 
varandra gällande detta. Samtidigt som mer fakta blir tillgängligt, vilket kan 
underlätta revisorns arbete och ge mer precisa analyser, blir även denna information 
tillgänglig för alla. Att hålla information och arbetsmetoder hemliga blir allt svårare 
vilket gör att dessa snabbt blir allmän kunskap och kan nyttjas av andra. Det blir 
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därför allt svårare att försvara att ens egen byrå utför ett bättre arbete än någon annan 
när alla har tillgång till samma kunskap (Kempe, 2013, s. 31-32).  
 
Den nya tekniken innebär att dagens arbete i många fall blir mer platsoberoende vilket 
även ökar möjligheten att outsourca arbetsdelar till exempelvis andra länder eller låta 
anställda arbeta på distans (Carretero & Blas, 2014, s. 1225). Eftersom det inte längre 
är lika platsbundet kan det också leda till att arbete och fritid flyter ihop mer. Till 
exempel erbjuds fri wifi på flera ställen i offentliga miljöer vilket gör det smidigare 
att arbeta på ställen utöver kontoret. Revisionsyrket innebär långa och oregelbundna 
arbetstider jämfört med många andra branscher. Samtidigt som det är en frihet att 
kunna välja var och när arbetet ska utföras finns risken att gränsen mellan arbete och 
fritid blir för diffus och en risk för stress och obalans ökar (Kempe, 2013, s. 33-34).     
 
Effekten av den pågående digitaliseringen i samhället har blivit märkbar inom hela 
finansbranschen. Digitaliseringen har medfört en förändring av rollerna ute på 
arbetsplatserna och idag krävs en allt mer anpassningsbar och IT-kunnig personal. 
Inom bankbranschen har detta medfört en nedskärning av bankkontor runt om i 
landet, vilket är en följd av förändrade arbetssätt då allt fler processer övergår från 
manuell till digital hantering (Sigblad, 2018). Efterfrågan av de traditionella arbetssätt 
som bankerna erbjudit under en lång tid har minskat hos kunderna som idag istället 
letar sig till digitala tjänster såsom mobilbank. Enligt statistik från 2015 har 250 
bankkontor lagts ned av de tre största bankerna i Sverige under en tioårsperiod. Den 
största nedskärningen har varit av kontor på landsbygden (Linder Lindberg, 2015). De 
sju största revisionsbyråerna i Sverige är i dagsläget utspridda runt om i landet där de 
erbjuder fysiska kontor, exempelvis har PwC omkring 100 kontor (PwC, 2018) och 
KPMG ett 50-tal (KPMG, 2018). Eftersom förändringen inom bankbranschen har en 
tydlig koppling till digitalisering undersöks i denna studie om en liknande situation 
kan komma att uppstå inom revisionsbranschen.  

2.2.2 Globalisering  

Utvecklingen av globaliseringen är ett exempel på en av samhällets strukturella 
förändringar som sker oavsett hur individer ställer sig till det (Svenskt Näringsliv, 
2007, s. 1). Globaliseringen har format samhället genom att gränser mellan nationer 
suddats ut och företag kan konkurrera med varandra världen över (Kempe, 2013, s. 
29). Globaliseringen gör det även möjligt för företag i Sverige att skapa relationer 
med en bred mängd konsumenter i andra länder (Svenskt Näringsliv, 2007, s. 1). 
Företag har även insett behovet av att tänka globalt i sin verksamhet eftersom det kan 
vara svårt att växa i en större utsträckning på den inhemska svenska marknaden 
(Svenskt Näringsliv, 2007, s. 8). Globaliseringen målas dock ofta upp som en hotfull 
faktor som stressar företag och det är svårt att bortse från det faktum att 
globaliseringen medför utmaningar för företag då den innebär en ökad global 
konkurrens. Ute hos företagen har medvetenheten ökat beträffande de utmaningar de 
står inför samt vilka konsekvenser som eventuellt kan uppstå om de bortser eller 
misslyckas med hanteringen av dessa utmaningar. Några vanliga arbetssätt hos 
företagen för att bemöta globaliseringen är att ha koll på konkurrenter samt behålla en 
nära relation med sina kunder (Svenskt Näringsliv, 2007, s. 9-10). 	
 
Vidare har det inneburit en förändring för konsumenterna eftersom marknaden idag 
består av ökade antal alternativ vilket bidragit till pressade priser (Svenskt Näringsliv, 
2007, s. 3). Även FAR:s (Kempe, 2013, s. 35) framtidsstudie menar att 
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globaliseringen har medfört fler valmöjligheter på marknaden och att digitaliseringen 
har varit en stödjande faktor för en ökad tillgänglighet. Idag är det lättare för kunder 
att både jämföra och hitta olika varor samt tjänster vilket i sin tur har medfört att 
kunder idag ställer högre krav. Detta har påverkat även revisionsbranschen då 
kunderna har fått ett bredare utbud av byråer att välja på vilket har resulterat i ökade 
svårigheter för byråer att erhålla ett fortsatt förtroende. Det finns ett flertal incitament 
och drivkrafter som påverkar globaliseringens utveckling. Den ökade 
kommunikationsstandarden samt förbättrade informationssystem underlättar 
skapandet av kontakter i andra länder med företagens intressenter såsom leverantörer 
och samarbetspartners. En positiv aspekt med den globala ekonomins utveckling är 
därmed den fördel och hjälp som företagen kan ta del av (Svenskt Näringsliv, 2007, s. 
3). Vidare menar Saito och Takeda (2014, s. 203) att globaliseringen hjälper till att 
skapa ett nätverk hos de största globala revisionsbyråerna vilket är en fördel i och 
med att de därmed kan använda sig av kompetens världen över. Samtidigt finns dock 
en risk med att vara en global byrå eftersom en motgång hos en lokal byrå kan skada 
hela byråns rykte. Denna risk är således inte aktuell i samma utsträckning för mindre 
revisionsbyråer.     	

2.2.3 Branschglidning  

Revisorer har sedan en lång tid tillbaka erbjudit sina kunder andra typer av tjänster 
utöver revisionen. Olika varianter av rådgivningstjänster har visat sig vara 
efterfrågade av företagen och därmed gynnsamt för revisionsbyråerna. Det är ett 
effektivt sätt för byråerna att använda sina kunskaper från revisionen även inom andra 
områden då tjänsterna bygger på samma information och expertis (Arruñada, 1999, s. 
514-515). Svanström (2008) genomförde en undersökning för att se vilka faktorer 
som kan förklara efterfrågan av revision. Studien visar att majoriteten av de 
deltagande företagen skulle välja att ha kvar revision även om lagen inte krävde det. 
Vidare visar även resultatet i denna studie att det finns en stark association mellan 
revisions- och rådgivningstjänsterna. Skulle lagkraven inom revision avskaffas 
förväntas de kunder som idag har behovet av rådgivningstjänster även efterfråga 
revision. Detta tyder på att revisionsbyråerna utöver revisionen även är betydelsefulla 
inom rådgivning. Studien visar även att både storlek på företagen samt region 
påverkar efterfrågan av de båda tjänsterna (Svanström, 2008, s. 262). 	
 
FAR:s (Kempe, 2013, s. 39) framtidsstudie talar om en ökad branschglidning inom 
rådgivnings-, revisions- och redovisningsbranschen. De beskriver att den traditionella 
bilden av branschen har varit att fokus legat på revision vilket har följts av 
redovisning och sist rådgivning. I takt med att samhället förändras växer också nya 
behov och tjänster. Inom branschen talas det om en ökad efterfrågan av rådgivning. I 
framtidsstudien diskuteras därför att ett omvänt perspektiv kan bli aktuellt i framtiden, 
det vill säga att fokus flyttas till rådgivning medan revisionen minskar i omfattning. 
Redovisning förväntas vara en fortsatt viktig del inom branschen. Eftersom 
rådgivning förväntas få ökad betydelse har revisorer som gör uppdrag åt mindre 
företag börjat överväga att ändra karriären mot det som efterfrågas. Samma 
diskussion har blivit aktuell för de som arbetar mot de större företagen där 
funderingar uppstått kring huruvida revisionen har tillräckligt stora fördelar värda att 
satsa på (Kempe, 2013, s. 7). Inom de största revisionsbyråerna har rådgivning 
uppgetts vara det område där byråerna vill växa och utvecklas (Kempe, 2013, s. 11). 
Ungefär en fjärdedel av medarbetarna inom Big four arbetar med rådgivning vilket 
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genererar en tredjedel av byråernas intäkter. Rådgivning är således lönsamt för 
byråerna då det leder till högre omsättning än exempelvis revision (Kempe, 2013, s. 
39). Även Arruñada (1999, s. 514-515) visar på att det är positivt för 
revisionsbyråerna ur ett ekonomiskt perspektiv då de genom att erbjuda 
rådgivningstjänster maximerar sin kostnadseffektivitet. 
 
Diskussioner har uppstått huruvida ökad rådgivning kan påverka revisorns roll som 
oberoende granskare. Tidigare forskning pekar på att rollen som både rådgivare och 
revisor kan skada oberoendet och leda till en subjektiv bedömning. Det finns ett antal 
uppmärksammade skandaler som bidragit till denna debatt, bland annat det 
uppmärksammade Enron-fallet i USA, där åtgärder mot revisorns dubbla roll antogs 
(Reynolds et al., 2004, s. 29; DeFond, 2002, s. 1248). Lagstiftning har nyligen införts 
inom EU som syftar till att stärka oberoendet för revisorns arbete, exempelvis genom 
införandet av byrårotation (Regeringen, 2016). I och med att trenden pekar mot ökad 
rådgivning kan det ifrågasättas hur revisionsbranschen kommer att ställa sig i frågan 
om revisorns oberoende.  

2.2.4 Reglering  

Lagstiftning och rekommendationer styrs inte längre bara av nationella regelverk i 
Sverige utan påverkas också i allt högre grad av internationella institutioner. Några av 
dessa institutioner är Europeiska Unionen (EU), International Federation of 
Accountant (IFAC) och United States Securities and Exchange Commission (SEC) 
som alla har fått större påverkan på revisionsbranschen under de senaste åren (Kempe, 
2013, s. 42). 2004 infördes Revisionsstandarder i Sverige (RS) vilka är baserade på 
bland annat lagstiftning från EU och IFAC samt International Standards of Auditing 
(ISA). RS har beskrivits som mer detaljerad och krävande än vad den tidigare svenska 
lagstiftningen inom området var. Lagstiftningen innehåller checklistor och manualer 
för hur revideringen ska gå till och är uppbyggd för att ge revisionen struktur och 
planering. Revisorn ska basera sin revision på en strategi och skapa en 
granskningsplan för hur arbetet ska utföras. Under arbetets gång är det även viktigt att 
revisorn dokumenterar sin process (Agevall et al., 2017, s. 40-41). Sedan 2011 har RS 
reviderats ytterligare utefter internationell lagstiftning och ersatts av en direkt 
översättning av ISA, vilket har medfört fler förändringar och en mängd nya standarder 
och rekommendationer (FAR, 2011, s. 7).	
 
Att yrket blir mer internationaliserat ställer krav på ny kompetens hos revisorerna. 
Den svenska lagstiftningen inom just revisions- och redovisningsbranschen är särskilt 
präglad och styrd av reglering från EU och lär även fortsätta att vara det i framtiden 
(Kempe, 2013, s. 42). Att anpassa lagstiftning till flera länder kan vara komplicerat då 
vissa system passar bättre i vissa kulturer och sämre i andra, men samtidigt är en 
harmoniserad lagstiftning även ett sätt för internationella bolag att delta i den 
internationalisering och globalisering som pågår. Det underlättar för företag att tolka 
resultat och redovisning i andra länder om företagen presenterar informationen på 
liknande sätt (Kempe, 2013, s. 43). Ett exempel på lagstiftning från EU är deras så 
kallade revisionspaket som från och med 2016 inneburit att ett flertal nya 
revisionsregler börjat gälla i Sverige (FAR, 2016b). Avsikten med regleringen är att 
stärka revisionskvaliteten, vilket i sin tur kan öka samhällets förtroende för tjänsten 
revision. Implementeringen innebär bland annat att revisionsberättelsens innehåll ska 
bli mer anpassad till företagets intressenter, byrårotation införs, revisionsutskotten får 
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en starkare roll, Revisorsinspektionens tillsynsarbete stärks samt att kraven på 
självständighet och oberoende hos revisorn ska öka (Regeringen, 2016).  
 
Ett annat exempel är slopandet av revisionsplikten som till stor del grundats på EU:s 
rekommendationer (Kempe, 2013, s. 42). Debatter gällande plikten har varit aktuella 
under den senaste tiden. I december 2017 presenterade Riksrevisionen en rapport där 
de argumenterar för att regeringen bör återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. 
I en sammantagen bedömning menar Riksrevisionen på att nackdelarna med reformen 
överväger fördelarna (Riksrevisionen, 2017, s. 3) och dessutom har fler aktiebolag 
valt bort revisionen än vad regeringen förväntade sig. Ungefär 60 % av de berörda 
bolagen hade redan vid slutet av 2015 valt bort revision medan regeringens 
förväntning på sikt var 40 %. De som främst väljer att inte ha revisor är mindre och 
nystartade företag (Riksrevisionen, 2017, s. 25-27). Vidare förväntade sig regeringen 
att ett införande av reformen skulle leda till att de berörda bolagen kunde minska sina 
kostnader i och med att de undgick revisionskostnader, men Riksrevisionen har 
uppmärksammat att denna kostnadsbesparing inte har varit så hög som väntat. 
Undersökningar i rapporten visar även att tillväxten i dessa bolag, sett till 
nettoomsättning och antal anställda, har minskat och är lägre än för de bolag som har 
revisor (Riksrevisionen, 2017, s. 30-31). En annan faktor som talar för ett 
återinförande är att företagens årsredovisningar innehåller allt fler formaliafel och det 
är återigen i de nystartade bolagen som detta främst sker (Riksrevisionen, 2017, s. 
34). Avskaffandet tillsammans med ett antal andra regelförenklingar tyder även på att 
företagen i högre utsträckning begår ekonomisk brottslighet och skatteundandragande. 
Eftersom det inte finns någon revisor i bolagen begränsas myndigheternas, såsom 
Ekobrottsmyndigheten, arbete med att avslöja sådana aktiviteter (Riksrevisionen, 
2017, s. 6). Enligt Riksrevisionen har konsekvenserna av reformen bidragit till att 
prisutvecklingen på tjänster som erbjuds av redovisnings- och revisionsbyråer stannat 
av samt att auktoriserade revisorer blivit färre till antalet (Riksrevisionen, 2017, s. 36-
37). I rapporten nämns slutligen att en uppföljning av reformen inte har genomförts av 
regeringen och att de därmed inte har utvärderat de konsekvenser som den fått för 
myndigheter och andra berörda parter (Riksrevisionen, 2017, s. 9).      
 
Regeringen har behandlat Riksrevisionens ärende och finner att de skäl som de 
presenterat inte är tillräckligt starka för att ett återinförande av revisionsplikten ska bli 
aktuellt och därmed kommer de inte att vidta några åtgärder gällande detta. 
Regeringen framhåller dock att de kommer att ta myndighetens synpunkter i 
beaktning i deras framtida arbete samt se över alternativa sätt för att åtgärda de 
problem som lyfts fram i Riksrevisionens rapport (Regeringen, 2018, s. 1). I samma 
skrivelse från regeringen behandlas även riksdagens tillkännagivande från januari 
2017 som handlade om att eventuellt höja gränsvärdena för revisionsplikten, vilket är 
motsatsen till vad Riksrevisionen föreslagit. Riksdagen menar på att skattefusket inte 
ökat märkbart efter reformen vilket kan motivera att fler företag eventuellt borde få 
möjligheten att välja bort revision för att på så sätt minska sina kostnader. Regeringen 
delar riksdagens syn att underlätta för företagande i Sverige och arbetar bland annat 
mycket med att utveckla digitala verktyg åt företagen för att åtgärda detta. Mot 
bakgrund av Riksrevisionens framtagna rapport menar dock regeringen att det finns 
vissa nackdelar med den avskaffade revisionsplikten som bör tas i beaktning och 
därför är det inte aktuellt i dagsläget att höja gränsvärdena (Regeringen, 2018, s. 9-
10).  
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FAR (Kempe, 2013, s. 48) menar i sin framtidsstudie att revisionen har blivit mer 
invecklad och kostsam i samband med nya regelverk såsom ISA. Frågan är hur höga 
kostnaderna för revision kan bli i förhållande till den nytta som den ger till företagen. 
Eftersom reglerna leder till ökade kostnader får staten en svårare uppgift att lyckas 
motivera en lagstadgad revisionsplikt och av den anledningen kan det ses som rimligt 
att de minsta företagen har lättats från kraven. FAR diskuterar att en differentierad 
revision håller på att utvecklas, vilket den avskaffade plikten är ett exempel på. 
Vidare menar de på att om det skulle finnas ett antal olika former av revision, 
framförallt en som är enklare, så skulle dessa kunna anpassas utifrån företagens 
behov, vilket i sin tur hade kunnat leda till att revisionsplikten kan behållas för fler 
företag. Samhällsnyttan skulle öka ifall det finns fler alternativ än om valet endast står 
mellan en revision som är omfattande och komplicerad eller ingen revision alls. Dan 
Brännström som är generalsekreterare för FAR har presenterat ett förslag om att ta 
fram en ny aktiebolagsform för de minsta företagen i Sverige som kan benämnas som 
ett “AB light”, vilken bland annat inte skulle kräva en revisor i företaget. Brännström 
anser att en sådan företagsform skulle förenkla och underlätta för dessa företag som 
idag omfattas av allt för komplicerade regelverk (Hadjipetri Glantz, 2018). I och med 
att företagsformen ännu inte finns för små bolag menar även Brännström på att det 
besked regeringen gav gällande revisionsplikten inte var någon överraskning 
(Marténg, 2018).     
 
Emilsson och Engerstedt (2016) skriver i en debattartikel att fokus de senaste åren allt 
för ofta lagts på stora företag inom reglering av revision, vilket bland annat kan 
förklaras av stora händelser som skett under 2000-talet såsom finanskrisen 2008. Det 
är särskilt de mindre och ägarledda bolagen som fått mindre uppmärksamhet riktat 
mot sig i samband med detta. Ägarledda bolag syftar normalt sett till mindre 
aktiebolag där ägaren i stor utsträckning har god insyn i företaget, vilket skiljer sig 
från ledningsstyrda bolag där ägaren inte är lika involverad i företaget utan har en 
särskild ledning som istället har hand om arbetet (Svenska Standardbolag AB, 2016). 
Emilsson och Engerstedt (2016) menar vidare på att kraven på formalia och revision 
har överlag blivit mer omfattande och därför har även priset höjts, men de ökade 
kraven medför sällan någon ökad nytta för de mindre företagen och därför anser dessa 
företag att tjänsten inte är anpassad för dem. De påstår även att branschen är i behov 
av en reform som förändrar situationen för de ägarledda företagen och föreslår därför 
att de företag som faller under revisionsplikten borde delas in i två skilda kategorier, 
“publika” och “privata”, som har olika krav ställda på sig gällande regler och tillsyn. 
Redan idag finns till viss del denna uppdelning inom området då en del reglering 
endast omfattar den så kallade publika definitionen samt att exempelvis ISA kan 
anses vara mer anpassad att tillämpa på revision av publika företag än privata. Målet 
med reformen är alltså att skapa en revision som är relevant och har hög kvalitet men 
som framförallt är anpassad till de ägarledda företagens behov och deras förväntan på 
revision.     
 
Agevall et al. (2017) har genom intervjuer med tre professioner studerat hur 
dokumentstyrning och dokumentationskrav påverkat lärare, socionomer och revisorer. 
De revisorer som deltog i undersökningen tillhörde mindre revisionsbyråer. De 
beskriver att en ökad dokumentstyrning och formalisering har skett inom 
revisionsyrket och att detta delvis är en följd av den internationella regleringen 
(Agevall et al., 2017, s. 40). En av studiens författare, Jonnergård, har uttalat sig 
gällande reglering och sagt att en fördel med gemensamma standarder är att 
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revisionen på företagen sker på liknande sätt oavsett landstillhörighet. Samtidigt blir 
detta en nackdel eftersom det är svårt att anpassa standarder till att omfatta alla 
eventuella situationer som kan uppstå eftersom företag är föränderliga och dynamiska 
(Johansson, 2017). I och med att yrket blir alltmer styrt av regelverk finns en risk att 
kompetens går förlorad eftersom revisorn inte behöver reflektera i samma 
utsträckning (Agevall et al., 2017, s. 49). Revisorsyrket har gått från att grundas på en 
professionell bedömning till att fokuseras på tidskrävande checklistor och manualer 
(Agevall et al., 2017, s. 6). Forskningen visade på att revisorsyrket upplevs som 
tråkigare i samband med en ökad dokumentationsstyrning (Agevall et al., 2017, s. 
177-178). Revisorer såväl som lärare och socionomer ansåg att mer fokus hamnat på 
administrativa uppgifter och att kompetens och erfarenhet hamnat i skymundan 
(Agevall et al., 2017, s. 171). Jonnergård (Johansson, 2017) menar även på att om 
revisorn inte uppskattar sina arbetsuppgifter samtidigt som han eller hon inte heller 
har lika mycket tid att lägga på varje företag finns det dessutom en risk av revisionens 
kvalitet minskar. Dessa faktorer leder samtidigt till att attraktionskraften i yrket 
minskar, framförallt bland nyexaminerade.    	

2.2.5 Hållbarhets- och samhällsfrågor  

Hållbarhet och övriga frågor gällande samhällsansvar är områden som fortsätter vara 
aktuella bland konsumenter och företag. Begränsade råvaruresurser och 
miljöföroreningar är bara några exempel på problem som blivit allt mer märkbara i 
samhället, vilket har bidragit till att det råder en trend i dagens samhälle som medför 
att företag engagerar och intresserar sig för hållbarhet och andra frågor kring 
samhällsansvar (Kempe, 2013, s. 34). Det innebär att företag tar ansvar för diverse 
sociala och miljömässiga aspekter i deras arbete. Enkelt uttryckt handlar det om att 
företag ska bedriva ett ansvarsfullt företagande vilket kan ske på flera olika sätt, 
exempelvis genom att främja jämställdhet, mänskliga rättigheter eller värna om 
miljön. Företagen har i dagsläget kommit olika långt i detta arbete men det märks 
tydligt att hållbarhetsfrågorna ständigt får ökad betydelse och generellt har blivit en 
växande fråga inom företagens verksamhet (Svensk Handel, 2012, s. 3-4). En 
undersökning gjord av Svensk Handel (2017, s. 6) visade på att 77 % av de 
deltagande handelsföretagen aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Resultatet visade 
även på att stora företag bedriver sådant arbete i större utsträckning än små, vilket kan 
förklaras av att hållbarhetsfrågor kan uppfattas som krävande och avancerade. Det 
omfattar resurser som små bolag inte kan bemöta på samma sätt som stora bolag 
(Svensk Handel, 2017, s. 7). Samtidigt finns det en ökad påtryckning gällande 
hållbarhet från konsumenternas sida som blivit mer medvetna om dessa frågor och 
därmed ställer högre krav på företagen (Kempe, 2013, s. 34). Kunderna har skapat sig 
ett större intresse för företagens verksamhet och kräver allt oftare information om 
exempelvis produkternas innehåll, säkerhet eller tillverkningssätt (Svensk Handel, 
2012, s. 4). En bidragande faktor som underlättat för kunderna att hålla sig 
uppdaterade är digitaliseringen och det faktum att information blivit mer tillgänglig 
via internet (Svensk Handel, 2017, s. 3). Förutom att företagen kan bidra till en bättre 
värld genom att arbeta med dessa frågor, så har hållbarhetsarbetet även utvecklats till 
att bli en lönsam process, vilket är en effekt av bland annat nöjdare kunder, starkare 
varumärke och ökad konkurrenskraft (Svensk Handel, 2017, s. 10). 	
  
FAR (Kempe, 2013, s. 34-35) har i sin framtidsstudie undersökt hur 
revisionsbranschen ställer sig till hållbarhets- och samhällsfrågor vilket visade på att 
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branschen har en syn som skiljer sig från samhällstrenden. Stödet för dessa frågor är 
inte särskilt starkt inom branschen och speciellt inte om det jämförs mot 
internationella studier där betydligt fler byråer börjat ta detta i beaktning i sitt arbete. 
Det svaga stödet bland byråerna i Sverige kan delvis förklaras av att de inte upplever 
att det är av särskilt stort intresse bland kunderna. Byråerna i undersökningen menade 
också på att kompetensen inom området kan vara bristande bland 
revisionsmedarbetarna och därför finns risken att de blir utkonkurrerade av andra 
experter på marknaden om de erbjuder tjänster kopplade till hållbarhets- och 
samhällsfrågor. Bland revisorer som arbetar med dessa frågor finns även en 
uppfattning om att hållbarhets- och samhällsfrågor är mer aktuella bland de större 
klienterna medan de mindre kunderna inte prioriterar detta i samma utsträckning 
(Kempe, 2013, s. 45). FAR (Kempe, 2013, s. 35) bedömer däremot att det är 
väsentligt att även revisionsbranschen tar hållbarhets- och samhällsfrågorna i 
beaktning i och med att det är ett aktuellt område internationellt. Vidare nämns att nya 
lagkrav också kan påverka branschen i denna fråga. Ett exempel på detta är lagen på 
hållbarhetsredovisning som trädde i kraft 1 december 2016. Ursprunget till kravet är 
ett redovisningsdirektiv från EU och i Sverige har lagstiftaren valt att låta kravet 
omfatta fler företag än EU:s minimikrav. Företagen ska uppfylla vissa kriterier för att 
omfattas av kravet och i och med detta är det främst större bolag som berörs samt 
vissa andra företag som är av särskilt allmänt intresse eller har en samhällsbärande 
verksamhet, exempelvis kreditinstitut och vården. Totalt är det ungefär 2000 företag 
som påverkas av den nya lagstiftningen och majoriteten av dessa kommer att 
hållbarhetsrapportera för första gången under 2018 (Svensk Handel, 2016). Om 
Sverige hade följt EU:s riktlinjer hade endast omkring 100 svenska företag träffats av 
kravet (Lennartsson, 2016). Lagkravet inkluderar bland annat företagets arbete med 
miljö, mångfald och antikorruption (FAR, u.å.b, s. 5).  
 
För revisionen innebär lagkravet att företagets revisor ska intyga att en 
hållbarhetsrapport har upprättats, vilket görs i revisionsberättelsen. Det krävs således 
ingen särskild granskning av innehållet i rapporten utan revisorn ska endast göra ett 
konstaterande att denna är gjord i förenlighet med kraven i ÅRL (FAR, u.å.b, s. 6). 
Nya regelverk från EU träder även i kraft 25 maj 2018 då den svenska 
personuppgiftslagen kommer att ersättas av en enhetlig dataskyddslag inom EU 
benämnd GDPR. Lagen omfattar skärpta regler kring hur personuppgifter hanteras av 
myndigheter, företag och övriga organisationer (Regeringen, 2017). GDPR beskrivs 
som ett komplext regelverk som innehåller en rad nya specifika bestämmelser, vilket 
har medfört en relativt omfattande omställning för de som berörs av lagkravet 
(Halling, 2017). Både kravet på hållbarhetsredovisning och GDPR är nya områden 
inom lagstiftning som det ännu råder osäkerhet kring och implementeringsprocessen 
är aktuell i dagsläget, vilket kan betyda att det uppstår ett antal frågetecken kring vad 
som kommer att hända i framtiden.	

2.2.6 Revisorsyrkets attraktionskraft  

Revisorn hjälper samhället att bygga ett förtroende för företag, staten och övriga 
aktörer inom den offentliga sektorn (Revisorsinspektionen, 2017, s. 7). I FARs 
framtidsstudie diskuteras dock frågan om huruvida revisor fortfarande är ett attraktivt 
yrke, vilket delvis kan ses som en effekt av de andra faktorerna som presenterats 
ovan. Det är många som söker sig till revisionsbranschen men byråerna, speciellt de 
större, upplever svårigheter med att lyckas behålla de bästa medarbetarna som ofta 
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stannar kortare än väntat (Kempe, 2013, s. 40).  Gertsson et al. (2017) har gjort en 
undersökning bland revisorsassistenter för att studera anledningarna till att de väljer 
att lämna revisorsyrket. Studien visar att det finns flera olika faktorer som kan 
förklara revisorsassistenternas karriärbyten. En av anledningarna är svårigheterna att 
balansera arbetslivet med det privata och de deltagande revisorerna menar på att 
revisionsbyråer behöver förbättra bilden av yrket när det gäller exempelvis dess 
status, fördelar och karriärmöjligheter (Gertsson et al., 2017, s. 893).  	
 
Revisionsmedarbetare har uppgett sig vara nöjda med sitt jobb och i många fall anses 
revisionsyrket vara ett drömjobb vilket bland annat är ett resultat av hög uppmuntran, 
god stämning och lojalitet. I framtidsstudien har en jämförelse gjorts mellan Big 
seven byråer och mindre byråer gällande detta. Medarbetare inom Big seven har 
angett att de värderar den väl etablerade systematiken och de processer som finns, 
vilka hjälper de att ligga i framkant vad gäller analys av trender, konkurrenter och 
marknadsefterfrågan. Anställda på övriga byråer uppskattar istället den personliga och 
informella kulturen på arbetsplatsen som uppmuntrar till kreativitet hos medarbetarna. 
Ekonomistudenter i Sverige rankar ständigt Big seven högt på listan över attraktiva 
arbetsgivare. Det område som tycks intressera studenterna mest är dock rådgivning 
vilket har lett till att uppmärksamheten kring revisionsyrket minskat något (Kempe, 
2013, s. 21-23).  
 
Vidare bidrar den reviderade revisionsplikten till att allt färre företag behöver 
revisionstjänster och därmed kan ett eventuellt överutbud av revisorer skapas (Kempe, 
2013, s. 40). Samtidigt leder digitaliseringen och automatiseringen till att maskiner 
och robotar mer och mer kan ersätta den mänskliga faktorn, vilket har skapat 
diskussioner kring behovet av mängden arbetskraft (FAR, 2016a, s. 5). Det finns även 
en ökad prispress på revisionsbyråer som i samband med en minskad efterfrågan i och 
med den reducerade revisionsplikten kan leda till att byråerna inte längre vill fokusera 
på revision och istället utöka sin verksamhet (Kempe, 2013, s. 39). Som tidigare 
nämnts är arvodet högre inom exempelvis rådgivning vilket i sin tur leda till en 
negativ löneutveckling inom revisionsbranschen. Den ökade regleringen gör även att 
revisorsrollen kan upplevas som mer regelstyrd och inrutad. Frågan är därför om den 
framtida revisionen kommer att fortsätta vara ett så kallat drömjobb eller inte (Kempe, 
2013, s. 49).   
     
Revisorsinspektionen (RI) har även de uppmärksammat och ifrågasatt yrkets 
attraktionskraft och menar på att revisor kan bli ett bristyrke framöver. Eftersom 
revision utgör en samhällsnytta kan detta få en ogynnsam påverkan på samhället 
(Revisorsinspektionen, 2017, s. 7). De har därför föreslagit i en promemoria att nya 
föreskrifter för revisorernas utbildning och prov bör införas. RI menar på att de nya 
föreskrifterna kan attrahera studenter till yrket genom att processen från utbildning till 
auktorisation effektiviseras och underlättas. Utöver att utbildningen blir mer effektiv 
och yrket mer attraktivt bedömer även RI att kvaliteten på revisionen kommer att 
höjas i samband med ett nytt införande. Att bli auktoriserad revisor kräver idag en 
lång eftergymnasial utbildning som kan ta upp till tio år. I relation till hur många 
ekonomer som revisionsbyråerna anställer är det relativt få som väljer att avlägga 
revisorsexamen och under de senaste 20 åren har dessutom antalet auktoriserade 
revisorer minskat (Revisorsinspektionen, 2017, s. 3). Det råder idag en obalans på 
marknaden där efterfrågan av revisorer är större än utbudet. Precis som inom ett 
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flertal andra branscher ställs revisionsbranschen inför en tuff konkurrens om arbetare 
med hög kompetens (Revisorsinspektionen, 2017, s. 7).  
 
I sin promemoria beskriver RI att yrket har genomgått en förändring sedan några år 
tillbaka och att revisorerna ställs inför nya förutsättningar och har nya förväntningar 
på sig. RI menar bland annat på att när tekniken utvecklas behöver även revisorns 
kompetens inom IT breddas. Vidare innebär internationella standarder att regleringen 
blir mer omfattande samt att det införts helt nya granskningsområden såsom 
hållbarhetsredovisning, vilket leder till att ny kunskap behöver utvecklas 
(Revisorsinspektionen, 2017, s. 7-8). Det finns ett behov av revisorer både idag och i 
framtiden och genom att bredda och utveckla utbildningen kan revisorerna med 
relevant kompetens ta sig an nya utmaningar (Revisorsinspektionen, 2017, s. 3). Mot 
bakgrund av de förändringar som omvärldsfaktorer kan medföra menar RI på att 
utbildningssystemet för revisorer är i behov av förändring och den traditionella 
revisorsrollen behöver omarbetas för att anpassas till framtiden 
(Revisorsinspektionen, 2017, s. 7-8). Vidare tydliggör RI vikten av att även andra 
berörda parter inom revisorsyrket behöver arbeta för att öka yrkets attraktion eftersom 
RI ensamma inte kan ändra på detta. Genom att göra de nya föreskrifterna enkla och 
tydliga kan det underlätta för såväl revisionsbyråer som studenter, universitet och 
branschorganisationer att använda dem för att nå uppsatta mål (Revisorsinspektionen, 
2017, s. 3).   

2.3 Större och mindre revisionsbyråer  
Schöllhammer och Kuriloff (1979, refererad i Carson, 1985, s. 7-8) påvisar att det 
finns flera egenskaper och karaktärsdrag som skiljer mindre och större företag åt. 
Mindre företag innehar vanligtvis en begränsad marknadsandel på regionala och 
lokala marknader medan de större företagen verkar nationellt. Mindre bolag är 
dessutom mer självständiga än större bolag då de inte är en del av ett stort företag och 
kontrollen innehas vanligtvis av ägaren. Vidare kan även ledarskapsstilen se olika ut 
då mindre företag kan bedrivas på ett mer personligt sätt eftersom ledarna ofta känner 
sina anställda och deltar i flera processer inom verksamheten. Nordlöf et al. (2015, s. 
698) menar på att det inte nödvändigtvis är företagets storlek som är den avgörande 
faktorn till skillnader mellan företag. Olikheterna kan istället förklaras av andra 
faktorer såsom organisationens företagsledning, struktur och resurser. Dessa faktorer 
kan i samband med att ett företag växer behöva förändras. 
 
Inom revisionsbranschen menar Istner-Byman (2017) att de mindre revisionsbyråerna 
har större möjlighet att hålla sig flexibla medan svårigheten för de större byråerna kan 
komma att bli omvandlingen från traditionellt till modernt. Däremot kan de större 
byråerna med hjälp av sina resurser söka stöd och vägledning av kompetenta 
konsulter. Större revisionsbyråer har oftast hand om revision för stora företag medan 
kundkretsen för de mindre byråerna är koncentrerad till små eller medelstora företag. 
Detta behöver däremot inte nödvändigtvis betyda att större byråer har bättre 
lönsamhet än mindre byråer (Suneson, 2004).  
 
Sundgren och Svanström (2013) undersökte i en studie huruvida revisionskvaliteten 
och revisionspriserna varierar beroende på storleken på revisionsbyrån. Forskningen 
bestod av en jämförelse mellan de sex största byråerna samt sex mindre byråer. 
Resultatet av studien visar på att kvaliteten på revisionen skiljer sig beroende på 
revisionsbyråernas storlek. Inom de mindre byråerna värderas kompetens högre. 
Vidare finner de ofta svårigheter med att uppfylla kvalitetskraven och kvaliteten på 
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deras revisioner håller en mer heterogen standard. Studiens resultat visar även att de 
större byråerna generellt sett tar ut en högre avgift. De revisionsbyråerna som tar ut 
lägst priser är de byråer som har högst sex revisionsmedarbetare på kontoret. Slutligen 
visar resultatet att det finns ett samband mellan kvalitet och pris. Detta indikerar på att 
de mindre revisionsbyråerna prioriterar att kunna erbjuda ett bättre pris till kunden till 
kostnad av en sämre kvalitet i revisionen (Sundgren & Svanström, 2013, s. 51-52). 

2.4 Organisatoriskt beteende  
FAR:s (Kempe, 2013, s. 7) framtidsstudie visar på att revisionsbranschen kommer att 
genomgå en förändringsprocess i framtiden. Detta kommer leda till att 
revisionsbyråerna behöver ta ställning till hur deras organisationer ska anpassas 
utefter framtidens omställningar. Eriksson-Zetterquist et al. (2015, s. 18) använder sig 
av begreppsparet stabilitet kontra förändring när de studerar organisationer. Nya 
lagar, utveckling av teknik och ändrade förhållanden i utbud och efterfrågan är bara 
några av de faktorer som kan bidra till att företag kan behöva se över sin 
organisationsstruktur och genomföra förändringar. Det är av stor vikt att 
organisationer håller sig uppdaterade och anpassar sig till förändringar i samhället för 
att överleva på marknaden. Det handlar inte alltid om radikala omställningar utan 
även små justeringar såsom utveckling av arbetsrutiner kan få en stor påverkan. 
Förändringar bör däremot inte genomföras allt för ofta inom organisationer eftersom 
implementeringen av dem vanligen kräver extra resurser och ökade kostnader. Därav 
krävs även viss stabilitet inom organisationen.    
 
Den nya institutionella organisationsteorin talar om att organisationer kan delas in i 
olika fält, exempelvis utifrån industrier eller storleken på företag. Vad som utgör ett 
organisationsfält varierar beroende på vilket perspektiv som studeras. Konstruktionen 
av fälten pågår ständigt och utgörs av en process som både skapas av och skapar 
organisationer. Tidigare teori har fokuserat på den enskilda organisationen och dess 
omgivning medan den nya teorin menar på att organisationer istället påverkas av sitt 
organisationsfält och således de organisationer som ingår i det egna fältet, vilket oftast 
utgörs av konkurrenter men även kan inkludera exempelvis leverantörer. Inom fälten 
råder en viss hierarki där de starkaste institutionerna sätter spelreglerna för 
organisationerna. De kan exempelvis se till att en särskild teknik krävs inom fältet 
vilket i sin tur kan göra att andra företag har svårare att vara verksam på den 
marknaden. Organisationerna inom fältet söker efter stabilitet och legitimitet. Av den 
anledningen följer de mindre aktörerna de dominerande företagens handlingar istället 
för att agera självständigt och eventuellt genomföra förändringar som orsakar 
instabilitet (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 296). 
 
I och med att organisationerna inom samma fält påverkas av varandra leder det även 
till att de blir mer och mer lika varandra och homogeniseras, vilket kan förklaras med 
hjälp av isomorfism (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 297). Enligt DiMaggio och 
Powell (1983, s. 150) kan isomorfism delas upp i tre olika typer: tvingande, 
imiterande och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism uppstår när 
organisationer måste rätta sig efter formella eller informella krav som skapats av 
fältets starkaste organisationer. Detta kan exempelvis vara staten som utfärdar ny 
lagstiftning men även kreditgivare eller andra inflytelserika företag. Imiterande eller 
mimetisk isomorfism innebär att en organisation som känner sig osäker i sitt agerande 
väljer att imitera en annan organisation istället för att finna en egen lösning på sitt 
problem, vilket exempelvis kan handla om att organisationens teknik är för 
komplicerad och orsakar svårigheter. Genom att imitera en mer framgångsrik 
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organisation är företagets förhoppning att uppnå samma status och legitimitet 
(DiMaggio & Powell, 1983, s. 151). Slutligen beskrivs den normativa isomorfismen 
som nära sammankopplad med professionalisering och att organisationer tenderar att 
bli mer lika varandra i och med att allt fler väljer att anställa utbildad personal. 
Medarbetarna har då en liknande utbildning samt ett utvecklat nätverk som gör att de 
kan dela och sprida kunskap inom yrkesgrupperna vilket sedan överförs till deras 
egna organisationer (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152).    

2.5 Sammanfattande analysmodell 
I figur 1 presenteras en analysmodell som är konstruerad för att ge en bild av vad 
denna studie syftar till att undersöka. Modellen kommer att ligga till grund för vår 
analys av det empiriska underlaget som sedan ska kopplas samman med den 
teoretiska referensramen. Utgångsläget för studien är de sex faktorerna som kan 
komma att ha betydelse för framtidens revisionsbransch. Vidare syftar studien till att 
undersöka i vilken utsträckning dessa faktorer påverkar framtidens revision samt 
studera om större respektive mindre revisionsbyråer har olika uppfattning gällande 
detta.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
 
                                    
Figur 1. Analysmodell.  
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3. Vetenskaplig metod 
Följande kapitel behandlar de vetenskapliga metodval som studien grundar sig på. 
För att påvisa vår medvetenhet om hur våra personliga erfarenheter kan påverka 
studien presenteras inledningsvis våra förförståelser. Vidare diskuteras valet av en 
kvalitativ forskningsmetod, studiens angreppssätt som innehåller både induktiva och 
deduktiva drag samt undersökningens perspektiv som utgår ifrån revisionsbyråerna. 
Avslutningsvis redogör vi för den litteratur som format studien samt bedömer de 
källor vi använt oss av genom källkritikens fyra kriterier.  

3.1 Förförståelse 
Förförståelse grundar sig i att människan inte endast uppfattar verkligheten via sina 
sinnen. Egna erfarenheter och tolkningar kan påverka sinnesintryck i olika grader, 
vilket medför att synen på verkligheten varierar då den påverkas av individens 
förförståelse och värderingar (Thurén, 2007, s. 58). Bryman (2011, s. 43-44) menar på 
att det är svårt att genomföra studier helt utan värderingar och förutfattade meningar 
samt att författarens känslor och personliga uppfattningar vid flertalet tillfällen kan 
påverka studiens resultat.  
 
Denna studie genomförs av två studenter som studerar Civilekonomprogrammet på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Utbildningen har gett oss goda teoretiska 
grundkunskaper i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt juridik. Vidare har 
vi båda inriktat oss mot redovisning på C-nivå. Vår teoretiska bakgrund har påverkat 
valet av ämne samt gett oss den tillräckliga kunskap som krävs för att genomföra 
denna studie. Ingen av oss har någon praktisk erfarenhet av arbete inom revision och 
således är vår tidigare kunskap inom området endast teoretisk. Innan studien 
påbörjades var vi båda i kontakt med byråer inom Big seven i samband med att vi 
deltog i deras rekryteringsprocesser, vilket ledde till att båda blev anställda hos två 
olika revisionsbyråer tillhörande Big seven. En påverkande faktor i vår studie kan 
således vara att den inkluderar våra framtida arbetsgivare, vilket i sin tur kan påverka 
vår syn på företagen och hur vi tolkar resultatet. Eftersom att det alltid finns en risk att 
forskarens förförståelse kan påverka studien på olika sätt, vill vi genom detta avsnitt 
ge läsaren förståelse för hur resultatet eventuellt kan ha påverkats och tolkats utifrån 
våra tidigare erfarenheter. Vi vill samtidigt påvisa att vi är medvetna om våra egna 
förförståelser och att vi därav tagit detta i beaktning under hela uppsatsprocessen. 
Vidare är vår bedömning att förförståelsen inte har utgjort ett hinder för att genomföra 
studien på ett rättvist sätt utan snarare har den erfarenhet vi haft med oss sedan 
tidigare varit till hjälp för att besvara studiens syfte.  

3.2 Angreppssätt  
För att beskriva relationen mellan teori och empiri finns olika angreppssätt som 
forskaren kan utgå ifrån i sin studie (Bryman, 2011, s. 26). Angreppssättet bör väljas 
utifrån forskarens övriga tillvägagångssätt såsom forskningsmetod, 
problemformulering och syfte eftersom valet av ansats kan vara mer eller mindre 
relevant i förhållande till dessa (Johansson Lindfors, 1993, s. 54). Ett av 
angreppssätten är den så kallade induktiva metoden som syftar till att forskaren ska 
generera och upptäcka teori istället för att testa och verifiera redan grundad teori 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 58). Denna ansats utgår därmed från insamlad empiri 
och fokuserar på att grunda slutsatser utifrån observationer. Den insamlade datan 
upprepas tills en generell ståndpunkt kan formas och appliceras i studien (Ahrne & 
Svensson, 2015, s. 218). Johansson Lindfors (1993, s. 59) understryker att en 
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frågande och öppen inställning hos forskaren är central vid den induktiva strategin. 
Vår utgångspunkt i denna studie är att hålla en öppen dialog med våra respondenter 
genom att låta dem själva berätta deras syn på hur revisionsbranschen kan komma att 
påverkas i framtiden. Den teoretiska referensramen inom vårt problemområde är 
dessutom begränsad i sin omfattning vilket innebär att det är svårt att utgå ifrån redan 
etablerad teori för att uppfylla studiens syfte på ett lämpligt sätt. Detta argumenterar 
för att vår undersökning kommer att vara av induktiv karaktär.  
 
Med tanke på vår begränsade tidsaspekt för denna studie har vi dock insett 
problematiken med att genomföra en studie som har ett helt renodlat induktivt 
angreppssätt. Ahrne och Svensson (2015, s. 214) menar på att det är väsentligt att 
generera ny teori inom samhällsvetenskap för att driva utvecklingen framåt, men att 
detta samtidigt är en krävande process där forskning bör genomföras under en lång 
tidsperiod som oftast sträcker sig över flera år. En studie av mindre storlek är av den 
anledningen oftast inte tillräcklig för att leda till nyskapande teorier, men kan däremot 
bidra till samhällsvetenskapen genom att utveckla tidigare teori och forskning. För att 
åstadkomma en studie av hög induktiv kvalitet skulle därmed en längre och mer 
genomgående undersökning krävas och av den anledningen har vi valt att även 
involvera ett annat angreppssätt i vår studie vilket är den deduktiva metoden. Enligt 
Bryman (2011, s. 28-29) bör de olika angreppssätten inte tolkas som extremer som 
alltid gäller, utan forskaren kan snarare se dem som riktlinjer där den ena metoden 
inte nödvändigtvis behöver utesluta den andra. Den deduktiva ansatsen är den 
vanligaste strategin att använda inom forskning (Bryman, 2011, s. 26). I motsats till 
induktion syftar detta angreppssätt till att basera resultat och observationer på redan 
grundad teori (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). En fördel med att använda sig av den 
deduktiva ansatsen är att forskaren kan ta hjälp av redan etablerade råd i den tidigare 
forskningen (Johansson Lindfors, 1993, s. 57). Som tidigare nämnt är teorin 
begränsad men i och med vår blandning av ett induktivt och deduktivt angreppssätt 
har vi kunnat influeras av det som finns tillgängligt, vilket framförallt är den 
framtidsstudie som branschorganisationen FAR (Kempe, 2013) presenterat.   

3.3 Forskningsmetod  
I vetenskapliga kontexter benämns begreppsparet kvalitativ och kvantitativ som de 
två främsta forskningsmetoderna. Det som främst skiljer den kvalitativa och 
kvantitativa metoden åt är deras olika sätt att ta fram och undersöka data (Ahrne & 
Svensson, 2015, s. 9). Den kvalitativa metoden grundar sig främst på ord medan den 
kvantitativa snarare fokuserar på siffror (Svenning, 2003, s. 74). Alvesson och Deetz 
(2000, s. 7-8) beskriver att tolkning av insamlad data är central i den kvalitativa 
metoden, där forskaren genom empiriska studier strävar efter att skapa en förståelse 
för en avgränsad del av den sociala verkligheten. Den kvalitativa metoden ger 
forskaren möjlighet att forma en omfattande och djupgående beskrivning av 
problemet (Alvesson & Deetz, 2000, s. 72). Syftet med vår studie är att undersöka och 
tolka revisionsbyråernas syn på framtiden och av den anledningen anser vi att det är 
passande att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. I den 
kvantitativa forskningsmetoden fokuserar forskaren istället på en kvantifiering genom 
att använda metoder som exempelvis frågeformulär och befintlig statistik som 
innehåller förstrukturerade kopplingar och kategorier (Alvesson & Deetz, 2000, s. 
65). Den data som erhålls granskas sedan med hjälp av statistiska metoder 
(Denscombe, 2009, s. 321). Eftersom forskningen inom vårt ämnesval är begränsad i 
sin omfattning behöver vi använda oss av en metod som låter oss vara explorativa i 
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vår undersökning. Vi valde därför att utesluta den kvantitativa metoden eftersom vi 
inte skulle lyckas fånga upp det unika hos varje respondent eller få den djupare 
förståelsen som vi eftersträvar. Det finns inga givna svar som kan baseras på tidigare 
forskning och därför kan vi genom den kvalitativa metoden utforska och förstå 
forskningsproblemet. Att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod är även 
förenligt med vårt val av ett induktivt angreppssätt då dessa metodval ofta förknippas 
med varandra (Bryman, 2011, s. 29).   
 
Data kan samlas in genom olika metoder inom den kvalitativa forskningsstrategin, 
varav intervjuer är ett exempel (Ahrne & Svensson, 2015, s. 15). Intervjuer kräver 
god planering innan genomförandet och även ett omfattande efterarbete då varje 
intervju ska transkriberas för att vidare analyseras och formuleras i en klar text. Trots 
vissa svårigheter räknas intervjuer som det vanligaste tillvägagångssättet vid 
kvalitativ forskning då det ses som ett effektivt sätt att nå kunskap (Ahrne & 
Svensson, 2015, s. 34-35). När förarbetet väl är gjort kan intervjuaren på ett smidigt 
och snabbt sätt få tillgång till flera individers åsikter om ett visst problem samt under 
studiens gång växla mellan att analysera svaren och inhämta mer information från 
ytterligare intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015, s. 53-54). I denna studie har vi valt 
att använda oss av intervjuer då vi anser det vara ett passande och givande 
tillvägagångssätt för att besvara vårt syfte. Intervjuer hjälper oss att fånga upp mer 
ingående beskrivningar, idéer och tankar från våra respondenter då vi låter 
respondenterna fritt berätta om problemet och på så vis undviker färgade svar.     
 
Ahrne och Svensson (2015, s. 37-38) beskriver vidare att kvalitativa intervjuer även 
kan ske på olika sätt, exempelvis i form av djupintervjuer eller genom intervjuer som 
har olika grader av struktur. Den ena formen behöver dock inte utesluta den andra och 
en definition av intervjuformen är egentligen inte nödvändig. Fördelen med att 
använda sig av kvalitativa intervjuer, till skillnad från exempelvis en standardiserad 
enkät, är att forskaren kan anpassa sina frågor utefter situationen och välja 
standardiserade eller öppna frågor i den mån det passar.  Av den anledningen har vi 
valt att inte sätta en tydlig stämpel på vad för slags form av intervju vi använt i denna 
studie, men för att ge oss själva och läsaren någon form av uppfattning av vår 
tankegång kommer intervjuerna att vara av semistrukturerad karaktär. Detta innebär 
att den kommer att ha en blandning av både strukturerade och ostrukturerade frågor i 
olika omfattning. Vår intervjuguide (se appendix 2) är uppbyggd med frågor som ska 
hjälpa till att hålla oss intervjuare inom ramen för vårt syfte, samtidigt som den är 
flexibel och kan anpassas utifrån respondentens svar. En utförlig beskrivning av 
intervjuns uppbyggnad finns i avsnitt 4.2.   

3.4 Perspektiv  
Ett perspektiv inom forskning innebär att forskaren väljer ut vilken synvinkel som 
studien avser att studeras ifrån. Eftersom alla händelser och situationer kan tolkas 
olika beroende på vem som är betraktare är det väsentligt att ett specifikt perspektiv 
väljs. Att utgå ifrån en viss aspekt hjälper även forskaren att få en tydlig bild av vad 
som bör och kan studeras samt var uppmärksamheten ska riktas (Ahrne & Svensson, 
2015, s. 214-215). Genom att känna till sitt perspektiv kan ett osammanhängande 
resultat undvikas. Det är dessutom nödvändigt att resultatet tolkas i förhållande till det 
valda perspektivet för att anses vara relevant fakta (Thurén, 2013, s. 85-86). Denna 
studie syftar till att undersöka revisionsbranschens framtid och av den anledningen 
har vi valt att utgå ifrån revisionsbyråernas perspektiv. Detta anser vi vara ett 
intressant och relevant perspektiv eftersom det är byråerna som främst påverkas av de 
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eventuella förändringar som branschen står inför. Revisionsbyråerna kan själva vara 
med och influera branschens framtid genom att förbereda sig och reflektera över 
utvecklingen.  

3.5 Litteratursökning 
Enligt Svenning (2003, s. 36) är litteratursökningen en väsentlig del av forskningen. 
Den ger forskaren vetskap om befintliga studier samt relevanta begrepp och teorier 
inom ämnet. Att granska tidigare studier kan stödja forskaren i utformandet av sin 
egen studie. Bryman (2011, s. 97) menar även att granskning av existerande litteratur 
kan öka trovärdigheten samt underbygga argument om varför studien bör genomföras. 
Vi påbörjade därför uppsatsprocessen med att genomföra en noggrann och omfattande 
litteratursökning, vilket visade att framtidens revision är ett relativt outforskat ämne. 
Med tanke på de hastiga förändringar som pågår i dagens samhälle ansåg vi att ämnet 
är relevant att fördjupa sig inom för att se ifall utvecklingen kan komma att påverka 
även revisionsbranschen i framtiden.   
 
För att hitta väsentlig teori har vi främst använt oss av Googles och Umeå 
Universitetsbiblioteks sökmotorer samt databasen Business Source som är tillgänglig 
via Universitetsbiblioteket. Via dessa har vi hittat aktuell och relevant litteratur 
genom att använda oss av passande sökord. För att upprätthålla en så bred litterär bas 
som möjligt har vi använt oss av litteratur på både engelska och svenska. De sökord 
som främst har använts är revision, förändringar i samhället, företagsstorlek, 
byråstorlek, framtidens revision, big four, non-big four, big seven, non-Big seven, 
mindre revisionsbyråer, revisionsbyrå storlek, digitalisering, automatisering, 
rådgivning, branschglidning, reglering, hållbarhet, globalisering, attraktivitet. 
Sökorden har använts både på engelska och svenska samt i kombination med varandra 
för att hitta så relevant litteratur som möjligt.  

3.6 Källkritik  
Källkritik handlar enligt Thurén (2013, s. 6) om att tolka sina källor. Det finns fyra 
kriterier att ta hänsyn till i den kritiska bedömningen av källor och dessa är äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet handlar om att källan ska innehålla 
det den påstår sig innehålla medan tidssamband går ut på att hitta en källa som är 
publicerad så tätt inpå händelsen som möjligt. För att uppfylla kriteriet oberoende ska 
primära källor prioriteras före sekundära, det vill säga att de källor som används inte 
ska vara beroende av en annan källa. Det sistnämnda kriteriet, tendensfrihet, innebär 
att källan ska ge en rättvisande bild av verkligheten utan att ha påverkats av 
exempelvis ekonomiska, personliga eller politiska intressen (Thurén, 2013, s. 7-8).  
 
För att uppfylla kriteriet äkthet har olika källor jämförts med varandra och endast 
källor som bedömts vara relevanta har använts. Genomgående under studien har nya 
källor prioriterats före äldre för att i största möjliga mån uppfylla kriteriet 
tidssamband. I första hand har primärkällor använts men i de fall dessa inte varit 
tillgängliga eller på annat sätt inte kunnat användas har vi nyttjat källor som är 
sekundära. Till vår teoretiska referensram har vi använt oss av tryckt litteratur, 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt hemsidor, varpå samtliga källor har valts ut 
med ett kritiskt öga. De vetenskapliga artiklar som inkluderats i denna studie är 
expertgranskade (peer reviewed) och kan därmed anses som tillförlitliga då de är 
kvalitetssäkrade av extern part. En begränsad mängd dagstidningar och tidskrifter har 
använts i studien. Vi är medvetna om att denna typ av källor kan brista i sin 
trovärdighet men vi har trots detta valt att använda oss av dessa för att påvisa ämnets 
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aktualitet. Den information som hämtats från myndigheter, institutioner och 
organisationer har vi bedömt ha hög trovärdighet och kunna ge en rättvis och korrekt 
bild av branschens verklighet. Sammantaget anser vi att vi genomgående varit 
källkritiska i vår studie och därmed tagit samtliga kriterier i beaktning i våra val.  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel beskriver vi hur studien har genomförts ur ett praktiskt perspektiv. Till 
att börja med motiveras vårt val av respondenter till intervjuerna samt att vi går 
igenom våra förberedelser inför datainsamlingen. Detta följs av intervjuns 
konstruktion och tematiska uppbyggnad, vilket syftar till att ge läsaren förståelse 
kring hur vi kopplat ihop vårt syfte med den kvalitativa forskningsmetoden. Därefter 
beskrivs intervjuernas genomförande samt hur vi bearbetat data i efterhand för att få 
en god grund till det empiriska underlaget. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
de etiska principer som beaktats under processen.  

4.1 Val av respondenter  
I denna kvalitativa studie vill vi studera revisionsbyråers inställning till den framtida 
revisionsbranschen samt se ifall synen påverkas av byråernas storlek. Vårt urval av 
respondenter består således av revisionsbyråer vilka vi valt ut baserat på ett antal 
kriterier. Studien är till att börja med geografiskt avgränsad till Umeå, Skellefteå och 
Örnsköldsvik. Vi bedömer att revisionsbyråer som är verksamma inom dessa orter har 
liknande förutsättningar och därmed kan ge jämförbara svar. Däremot kan vi inte 
frånse risken att detta kan ha påverkat resultatet i viss omfattning. Vidare har vi 
lokaliserat revisionsbyråer som är verksamma inom dessa orter. Valet av större byråer 
föll sig naturligt på de sju största revisionsbyråerna (Big seven). Dessa byråer finns 
representerade i stora delar av Sverige och är därmed lättillgängliga. På individnivå 
har vi avgränsat urvalet genom att rikta oss till revisorer som har minst fem års 
arbetserfarenhet inom revisionsbranschen för att säkerställa att respondenterna har 
tillräcklig kunskap inom området för att kunna ge oss innehållsrika svar. När vi 
lokaliserat byråerna blev därför nästa steg att komma i kontakt med en individ inom 
respektive revisionsbyrå som matchade detta kriterium. Vi har aktivt valt ut revisorer 
som vi bedömt har varit lämpade för undersökningens syfte, vilket är att betrakta som 
ett icke-sannolikhetsurval som innebär att respondenter inte är slumpmässigt utvalda. 
Vidare finns det olika slags urval inom denna kategori och det urval som stämmer 
överens med denna studie är ett subjektivt urval. Det subjektiva urvalet återfinns i det 
faktum att vi har handplockat våra respondenter (Denscombe, 2009, s. 36-37). 
 
Vi påbörjade vår undersökningsprocess med att utforma ett mejl (se appendix 1) som 
vi använde oss av för att komma i kontakt med vårt urval av revisionsbyråer. I mejlet 
presenterar vi oss själva, vårt syfte med undersökningen samt praktisk information 
kring intervjuns utförande.  I mejlet som skickades framgick även att intervjufrågorna 
främst var av öppen karaktär, medan ett fåtal av frågorna skulle vara riktade till deras 
specifika byrå. Vi tog beslutet att inte informera mer specifikt om frågornas innehåll 
eller skicka ut intervjuguiden i förväg eftersom vi ville att respondenterna under 
intervjun skulle svara på ett naturligt och spontant sätt utifrån deras egna åsikter och 
erfarenheter. Vi framförde även i detta mejl att vi gärna ville utföra en personlig 
intervju, men erbjöd samtidigt möjligheten att hålla en telefonintervju. På så vis 
kunde vi öka revisorernas tillgänglighet då vi är väl medvetna om att den utvalda 
intervjuperioden för denna studie sammanfallit med revisorernas högsäsong. Risken 
med telefonintervjuer är att de blir opersonliga och ger mindre utvecklade svar än 
personliga intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015, s. 45-46). De medverkande i 
intervjun kan inte agera på samma sätt gentemot varandra och därmed tolka parternas 
kroppsspråk och ansiktsuttryck (Bryman, 2011, s. 209-210). På grund av detta 
prioriterades personliga intervjuer före telefonintervjuer.  
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Johansson Lindfors (1993, s. 135-136) förklarar att en datainsamling kräver åtkomst 
till information, även kallat access. Accessproblem kan uppstå då det kan vara svårt 
för forskare att lyckas förmedla och skapa en motivation samt tillit hos respondenter 
som gör att de vill förmedla information och data. För att vi skulle få åtkomst till 
information och data började vi med att söka upp revisionsbyråer och dess 
kontaktuppgifter via Googles sökmotor. Vidare fick vi även förslag på lämpliga 
kandidater av vår handledare. I första hand använde vi oss av specifika mejladresser 
till revisorer, men i de fall det inte var möjligt användes byråernas allmänna 
informationsmejl där byrån själv fick hänvisa oss till en lämplig intervjuperson. 
Eftersom att den första kontakten togs via mejl måste vi även ha de risker som kan 
uppstå med denna typ av kontakt i åtanke. Mejl kan komma bort eller hamna i 
skräpposten, vilket kan vara en anledning till den bristande svarsfrekvensen vi fick 
efter första kontakten. Utgångspunkten i vår studie var att avgränsa oss till Umeå. Vi 
stötte dock tidigt på accessproblem i och med detta då vi insåg att antalet 
revisionsbyråer i Umeå var begränsat. Vidare var det ett stort antal av de kontaktade 
revisionsbyråerna som inte svarade på det första utskickade mejlet.  
 
Vi fick efter första mejlet endast fyra svar av totalt åtta kontaktade byråer, varav två 
tackade ja. Vi insåg i detta skede att vi var tvungna att utöka vår avgränsning till 
Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik för att lyckas samla ihop en tillräcklig mängd 
respondenter. Vi mejlade en intervjuförfrågan till nya revisionsbyråer inom orterna 
och skickade ut påminnelsemejl till de som vi inte fått svar från där vi även erbjöd en 
utökad intervjuperiod. Till sist valde vi att kontakta de revisionsbyråerna som inte 
återkopplat per telefon. Totalt har vi mejlat sex större byråer och elva mindre byråer 
samt att vi inom vissa av byråerna kontaktat ett flertal av medarbetarna. Detta 
resulterade i att åtta intervjuer bokades in med fyra revisorer tillhörande kategorin 
större byråer och fyra revisorer tillhörande kategorin mindre byråer.  

4.2 Konstruktion av intervju 
Tidigt i uppsatsprocessen konstruerade vi en intervjuguide att utgå ifrån vid 
intervjutillfällena (se appendix 2). Intervjuguiden är byggd med studiens syfte och 
angreppssätt i åtanke. Frågorna i intervjuguiden är riktade till samtliga respondenter 
oavsett storlek på revisionsbyrå, med undantag för ett fåtal frågor som är tydligt 
markerade i guiden ifall de riktar sig mot större eller mindre byråer. En del av vårt 
syfte är att studera om det finns några skillnader gällande inställningen till framtiden 
mellan större och mindre byråer. Av den anledningen ansåg vi det relevant att ställa 
samma frågor till respondenterna för att kunna göra en rättvis jämförelse. Eftersom vi 
vill att våra respondenter ska berätta om problemet med egna ord och tankar har vi 
valt att inte ha en helt strukturerad intervju utan använt öppna formuleringar och mer 
generella frågor istället för specifika. På det viset kan vi som intervjuare vara flexibla 
och fånga upp aspekter även om vi inte uttryckligt efterfrågat det i vår intervjuguide.  
 
Intervjun inleds med att respondenten besvarar bakgrundsfrågor av enklare karaktär 
för att vi ska få en helhetsbild av den intervjuade samt för att få en trivsam start på 
intervjun. För att ge intervjun en god struktur och röd tråd är intervjuguiden därefter 
uppdelad i sju olika teman vilka även fortsättningsvis är återkommande i denna 
studie. Det första temat innehåller öppna frågor där respondenten själv får reflektera 
över revisionsbranschens framtid om tre respektive tio år och framåt. För att få en 
tydlig jämförelse och kontrast i studien har vi även infört ett historiskt perspektiv för 
respondenterna att jämföra med idag. Vidare i detta tema berör vi även eventuella 
problem, möjligheter och utmaningar som faktorerna kan leda till. Det andra temat 
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innehåller riktade frågor om de sex faktorer som studien grundar sig på. De riktade 
frågorna kommer därmed att variera för varje intervju beroende på vad respondenten 
nämnt för faktorer i de öppna frågorna, vilket vi tar hänsyn till i empiri- och 
analyskapitlet. Tema tre berör revisionsbyråns strategi för att hantera framtidens 
förändringar. Vidare syftar tema fyra och fem till att få respondentens syn på 
konkurrensen inom revisionsbranschen samt deras reflektion kring efterfrågan av 
revisionstjänster. Vi ställer vidare i tema sex varsin fråga till större respektive mindre 
byråer om de tror att byråns storlek har betydelse för deras förutsättningar inför 
framtiden. Med anledning av den senaste tidens nedskärning av fysiska kontor inom 
bankbranschen har vi valt att inkludera en specifik fråga till de större byråerna 
gällande detta i tema sju. 
 
Avslutningsvis frågar vi respondenten om denne har något att tillägga innan vi tackar 
för medverkan. Intervjun är uppbyggd för att pågå i ungefär en timme. Intervjuguiden 
innehåller flera öppna frågor vilket kan resultera i att flera av våra frågor besvaras i en 
och samma fråga och av den anledningen krävs särskild uppmärksamhet av oss under 
intervjun för att säkerställa att vi får uttömmande svar. Guiden är byggd för att vara 
ett hjälpmedel för att vi ska hålla oss inom ramarna för syftet. Den ska inte ses som ett 
fullständigt frågeformulär som kan följas rakt av utan öppnar snarare upp för 
följdfrågor där vi som intervjuar kan få en bredare förståelse för problemet.  

4.3 Genomförande av intervjuer 
Under perioden 12:e mars till och med 23:e april genomförde vi åtta intervjuer med 
revisorer. Majoriteten av intervjuerna genomfördes via ett personligt möte på 
respondenternas arbetsplats och resterande utförde vi per telefon på grund av att vi 
inte hade möjlighet att besöka dem (se tabell 1 och 2). Trots att vi i första hand 
försökte intervjua våra respondenter personligen bedömer vi att alla våra intervjuer 
har varit tillräckligt utvecklade och givande för att kunna bidra till vår undersökning. 
De intervjuer vi haft över telefon har dessutom i genomsnitt pågått längre än de 
personliga vilket också talar för att valet av intervjuform inte påverkat resultatet. 
Längden på intervjuerna har varierat från allt mellan 20 till 40 minuter i och med att 
respondenterna utvecklade sina svar i olika grad (se tabell 1 och 2). Samtliga 
intervjuer var således kortare än vår utsatta tid som var en timme per intervju. En 
förklaring till detta kan vara att vi som intervjuade inte har någon tidigare erfarenhet 
av att vara intervjuare samt att vi inte besitter samma kunskap inom 
revisionsbranschen som respondenterna. Samtidigt var vår avsikt när vi konstruerade 
intervjuguiden att låta respondenterna själva berätta deras syn på frågorna vilket 
naturligtvis kan leda till en variation i svaren beroende på respondentens personlighet 
samt hur mycket kunskap de har inom ämnet. I och med att vi ville hålla en öppen 
dialog försvårade det även situationen för oss intervjuare då vi inte ville ställa alltför 
riktade följdfrågor då det hade kunnat färga resultatet. Vi hade eventuellt kunnat 
åtgärda detta problem om vi hade genomfört en pilotstudie i förväg för att testa vår 
intervjuguide och på så vis kunnat lägga till alternativt formulera om vissa frågor.  
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Tabell 1. Sammanställning av intervjuer med större byråer. 
Respondent Typ av intervju Längd på intervju (minuter) 

Revisor 1 (R1) Personlig 40 

Revisor 2 (R2) Personlig 35 

Revisor 3 (R3) Personlig 20 

Revisor 4 (R4) Personlig  21 

 
Tabell 2. Sammanställning av intervjuer med mindre byråer.  
Respondent  Typ av intervju Längd på intervju (minuter) 

Revisor 5 (R5) Telefon 30 

Revisor 6 (R6) Telefon 38 

Revisor 7 (R7) Personlig 25 

Revisor 8 (R8) Telefon 27 

4.4 Databearbetning  
I takt med att intervjuerna genomfördes påbörjade vi bearbetningen av insamlad data. 
Bryman (2011, s. 430) förklarar att transkriberingen utgör en central del i kvalitativa 
studier. Det är en överflyttning från svar i form av tal till skrift men däremot är det 
inte alltid en okomplicerad och enkel process. Vi valde att spela in samtliga intervjuer 
efter godkännande från respondenterna för att underlätta transkriberingen och kunna 
återberätta respondentens ord på ett rättvist sätt. Vi påbörjade transkriberingen kort 
efter varje intervju eftersom det är en tidskrävande process som tagit oss ungefär sex 
timmar per inspelad intervju. Bryman och Bell (2017, s. 465-466) påpekar vikten av 
att vid en transkribering bibehålla respondentens sätt att uttrycka sig, vilket vi tagit i 
beaktning genom att exkludera överflödiga utfyllnadsord och därmed har vi skapat en 
lättläst text med bibehållen betydelse av respondentens svar. Under samtliga 
intervjuer medverkade vi båda för att det även skulle kunna vara möjligt för oss att ta 
anteckningar utifall inspelningen av någon anledning skulle misslyckas. 
Transkriberingarna skickades därefter ut till respondenterna och vi fick ett 
godkännande av samtliga respondenter.  
                        
Bearbetning av insamlad data är det förlopp som förenar empirin med analysen. Den 
främsta delen i databearbetning utgörs av kodningen (Johansson Lindfors, 1993, s. 
140), som går ut på att utforma kategorier utifrån respondenternas svar. I den 
kvalitativa metoden samordnas analysen med kodningen. Analysen syftar till att 
sortera samtidigt som målet är att upptäcka och konstruera mönster (Svenning, 2003, 
s. 160-161). Vi genomförde kodningen utifrån de tre stegen som kan utläsas i den 
kvalitativa kodningsprocessen. Vi började med den öppna kodningen där vi gick 
igenom vårt insamlade material för första gången, vilket gav oss en överskådlig bild 
och möjligheten att jämföra insamlad data för att skapa kategorier. Vidare följde den 
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axiella kodningen, där vi använde oss av kategoriseringen ifrån den öppna kodningen 
för att hitta kopplingar mellan diverse begrepp. Till sist genomförde vi den selektiva 
kodningen där vi kunde identifiera teman för att skapa vår analys och kopplingen till 
den teoretiska referensramen (Svenning, 2003, s. 160-161).  
 
Denscombe (2009, s. 139) redogör för begreppet teoretisk mättnad, som en punkt när 
forskaren genom ytterligare datainsamling inte kan utveckla studiens begrepp och 
kategorier. En riktlinje är att forskaren bör fortsätta samla in data tills att studien nått 
teoretisk mättnad. Ahrne och Svensson (2015, s. 42) menar däremot på att det kan 
vara svårt att i förväg veta hur länge datainsamlingen bör pågå för att ytterligare 
undersökning inte tillför någonting nytt. Genom att växla mellan intervjuer och analys 
kan forskaren få en klar bild av när teoretisk mättnad är uppnådd. Efter att vi kodat 
data från våra åtta intervjuer bedömde vi att svaren vi samlat in var tillräckliga för att 
kunna göra en välgrundad analys. Vi såg att respondenternas svar följde ett liknande 
mönster som gjorde att vi kunde skapa teman utifrån svaren.           

4.5 Etiska principer och överväganden  
Vid samhällsforskning är det väsentligt att ta etiska och moraliska aspekter i 
beaktning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 77). Dessa frågor är särskilt viktiga i vår 
studie eftersom vi samlat in data genom kvalitativa intervjuer och därmed haft 
personlig kontakt med våra respondenter och behandlat djupgående frågor. Etiska 
överväganden måste tas i beaktning genom hela intervjuprocessen från det att 
planeringen av intervjun påbörjas till att samtalet analyseras och presenteras i studien. 
Forskaren bör i sin studie ta hänsyn till fyra särskilt viktiga aspekter för att hålla sig 
inom de etiska riktlinjerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 78-79), vilka vi i största 
möjliga mån tagit i beaktning under studiens gång. Den första handlar om att 
forskaren måste få ett informerat samtycke från undersökningsenheten vilket erhålls 
genom att upplysa respondenten om intervjuns syfte och utformning samt att denna är 
frivillig (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). Inför samtliga intervjuer har vi 
inledningsvis informerat den intervjuade om vår undersöknings syfte, att intervjun är 
frivillig, hur svaren kommer att användas samt att informationen kommer att 
behandlas konfidentiellt. Vidare finns en etisk aspekt som innebär att eventuella 
konsekvenser av den intervjuades deltagande måste tas i beaktning (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 89-90). I vår studie är det främst den personliga skadan av 
deltagandet som vi tagit hänsyn till, det vill säga att den intervjuade kan avslöja 
personlig information som i efterhand kan få konsekvenser. För att undvika detta har 
vi som tidigare nämnt behandlat informationen på ett konfidentiellt och säkert sätt 
samt noga övervägt vilken information vi ska publicera i studien. För att säkerställa 
att vi uppfyller principen har vi även erbjudit respondenten att läsa igenom och 
godkänna transkriberingen innan användning.  
 
Nära sammankopplat med den andra riktlinjen är konfidentialitetsprincipen som 
innebär att undersökningsenheternas identitet inte ska kunna utläsas ur studien för att 
skydda privat information. I en kvalitativ undersökning är respondenterna dessutom 
ofta få till antalet vilket gör det lättare att tyda vilka de är (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s. 88-89). Innan intervjun påbörjades erbjöd vi därför respondenten rätt till anonymitet 
i vår studie. Alla respondenter utom en valde att vara anonyma på grund av risken av 
att råka avslöja företagsspecifik information. Eftersom majoriteten valde att vara 
anonyma ansåg vi det lämpligt att göra samtliga respondenter anonyma för att inte 
hänga ut en specifik byrå. I presentationen av empirin har vi således tagit revisorernas 
val i beaktning för att i största möjliga mån bevara deras anonymitet. Slutligen är 
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forskarens roll och integritet en väsentlig del av forskningen och det framhålls att 
forskaren ska ha kunskap nog för att kunna göra rätt val med hänsyn till etik och 
moral (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90-91). Genom hela uppsatsprocessen har vi haft 
ett öppet och ärligt arbetssätt samtidigt som vi ständigt haft i åtanke att respektera 
våra respondenter i våra val.    
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5. Empiri 
I följande kapitel redogör vi för de svar som vi erhållit från våra kvalitativa 
intervjuer. Strukturen på empirin följer intervjuguidens uppbyggnad och inleds därav 
med en genomgång av respondenternas bakgrund vilket baseras på intervjuns 
introducerande frågor. Därefter är avsnitten indelade efter de olika teman som 
intervjuguiden grundar sig på. Inom varje avsnitt har vi valt att gruppera svaren 
utifrån våra två respondentgrupper, större respektive mindre revisionsbyråer, för att 
skapa en översikt och underlätta en jämförelse mellan dem.   

5.1 Presentation av respondenter 
Respondenterna i undersökningen är anonyma och av den anledningen är 
empirikapitlet utformat för att uppfylla deras anonymitet. Intervjuerna har genomförts 
med både kvinnliga och manliga revisorer men för att det inte ska vara möjligt att 
utläsa vilka respondenterna är har vi neutraliserat detta och benämnt samtliga för 
‘han’. För att bevara revisionsbyråernas anonymitet har vi även valt att inte koppla 
samman respondenterna med antalet medarbetare på respektive byrå. Vidare har vi 
valt att utesluta viss annan information som framkommit under intervjuerna på grund 
av risken att avslöja respondenternas identitet.         

5.1.1 Större byråer  

Respondenterna inom kategorin ‘större byråer’ är samtliga verksamma inom 
revisionsbyråer tillhörande Big seven och arbetar på kontor som är lokaliserade i 
Umeå. Antal anställda revisionsmedarbetare bland de fyra kontoren varierar mellan 7-
23. Gemensamt för alla respondenter är att de är auktoriserade revisorer. Tre av 
respondenterna är dessutom högt uppsatta på deras respektive kontor och har liknande 
erfarenhet inom revisionsbranschen sett till antal år. Revisor 1 (R1) har arbetat 17 år 
inom branschen medan Revisor 2 (R2) och Revisor 3 (R3) har varit verksamma i 18 
år vardera. Revisor 4 (R4) har något kortare arbetserfarenhet inom branschen och har 
arbetat som revisor i sju år. Tabell 3 ger en överblick av studiens respondenter inom 
de större byråerna. 	
 
Tabell 3. Sammanfattning av studiens respondenter inom större byråer.  

Respondent Ort Befattning  Antal verksamma år 
inom branschen 

Revisor 1 (R1) Umeå Auktoriserad revisor 17 

Revisor 2 (R2) Umeå Auktoriserad revisor 18 

Revisor 3 (R3) Umeå Auktoriserad revisor 18 

Revisor 4 (R4) Umeå Auktoriserad revisor 7 

 
R1 berättar att han arbetar mot företag i olika storlekar. Kontoret har kunder inom allt 
från stora och inrefererade bolag till små företag. Kunderna är inte heller endast 
aktiebolag utan kan även vara olika slags föreningar, stiftelser och liknande 
associationer. R1 menar däremot att fokus framförallt ligger på små och medelstora 
företag där det finns en ägare, det vill säga ägarledda bolag och att dessa företag 
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genererar mest omsättning för kontoret. Noterade bolag och liknande organisationer 
utgör endast en mindre del av hans arbetsområde. På kontoret erbjuds tjänster inom 
samtliga tre områden, det vill säga revision, redovisning och rådgivning. Redovisning 
utgör en övervägande del i verksamheten och omfattar ungefär dubbelt så många 
medarbetare som revisionsdelen. Gällande rådgivning berättar R1 att många på 
kontoret arbetar som rådgivare på olika sätt men att de även har några som är 
specialiserade rådgivare, bland annat en som arbetar med digitaliseringsfrågor och 
liknande.  
    
R2 beskriver att han har många olika roller på kontoret. Utöver sitt arbete som revisor 
är han delaktig i ett nordiskt samarbete inom byrån där han arbetar med framtids- och 
utvecklingsfrågor. Han arbetar även nära med dataanalyser och liknande 
analysverktyg då han är ansvarig för en nationell grupp som behandlar dessa frågor. 
R2 anger att han arbetar med alla typer av företag och att “Min största kund omsätter 
fem miljarder till den minsta som omsätter väl tio tusen, så det är hela spektrat”. Det 
är främst mindre och medelstora ägarledda bolag som är hans kunder även om han till 
viss del arbetar mot något större bolag som är lokaliserade utanför Umeå. På kontoret 
är dock majoriteten av antalet kunder av mindre storlek. Kontoret arbetar med 
samtliga tre tjänsteområden. Redovisningsgruppen är relativt stor och erbjuder 
alltifrån enkla redovisningstjänster till mer avancerade konsultationer. 
Revisionsgruppen arbetar på ett liknande sätt och även de arbetar med viss 
konsultation. Utöver dessa grupper finns några specifika konsulter som arbetar med 
bland annat effektivitetsprojekt, implementeringar av arbetssätt och hantering av 
skatt.  
 
R3 anger att han inte arbetar mot några specifika slags företag utan att kunderna 
motsvarar Umeås affärsliv och därmed inkluderar alltifrån små till stora företag, 
förutom börsnoterade. R3:s kontor erbjuder tjänster inom alla tre områden. Sett till 
antalet anställda är fördelningen ungefär 60 % på redovisning och 40 % på revision 
och således är redovisning det största arbetsområdet. Gällande rådgivning är det 
främst de seniora revisorerna som erbjuder denna tjänst, men det finns även andra 
revisorer samt redovisningskonsulter som arbetar med rådgivning. 
 
R4 berättar att deras kontor har en blandad kundkrets men att fokus ligger på små och 
medelstora bolag och de har ingen större mängd börsbolag. På R4:s kontor omfattar 
tjänsteutbudet alla områden. De är något fler medarbetare inom redovisning än 
revision och vad gäller rådgivning arbetar i princip alla medarbetare med det. De har 
däremot ingen som är specialiserad rådgivare eller någon som hanterar skattefrågor. 

5.1.2 Mindre byråer  

De respondenter som tillhör kategorin ‘mindre byråer’ arbetar på revisionsbyråer som 
är lokaliserade i Skellefteå och Örnsköldsvik. Samtliga respondenter inom kategorin 
mindre byråer är auktoriserade eller godkända revisorer och alla har även en lång 
erfarenhet inom yrket revision. Revisor 5 (R5) har varit verksam inom revision sen 
1978 med undantag för några år medan Revisor 6 (R6) och Revisor 7 (R7) har varit 
aktiva inom yrket i ungefär 20 år.  Revisor 8 (R8) har varit aktiv inom yrket i ungefär 
30 år men även han har haft några kortare avbrott under denna tid. De mindre 
byråerna består av 2-14 revisionsmedarbetare på respektive kontor. Tabell 4 ger en 
överblick av studiens respondenter inom de mindre revisionsbyråerna.	
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Tabell 4. Sammanfattning av studiens respondenter inom mindre byråer.  
Respondent Ort Befattning  Antal verksamma år 

inom branschen 

Revisor 5 (R5) Skellefteå Auktoriserad revisor  ca 40 

Revisor 6 (R6) Skellefteå Godkänd revisor 20-25 

Revisor 7 (R7) Örnsköldsvik Auktoriserad revisor 21 

Revisor 8 (R8) Örnsköldsvik Auktoriserad revisor  ca 30 

 
R5 är auktoriserad revisor och delägare i en revisionsbyrå som ligger i Skellefteå. 
Byrån som R5 arbetar på har funnits sedan början av 2000-talet och numera ligger 
hans fokus på kunder inom små och medelstora företag vilket även är byråns främsta 
kunder. R5 berättar att ungefär hälften av byråns totala medarbetare jobbar med 
revision. Vidare beskriver han att de erbjuder tjänster inom samtliga områden men att 
byrån främst erbjuder revision följt av redovisning och sist rådgivning.  
 
R6 är godkänd revisor samt ägare och VD på en revisionsbyrå i Skellefteå som har 
funnits sedan 1980-talet. R6 berättar att deras kunder består av ägarledda bolag. Han 
berättar att deras byrå erbjuder samtliga tjänster med en fördelning enligt 18 % inom 
revision, 15 % inom rådgivning och resterande fokus läggs på redovisning. 
 
R7 är auktoriserad revisor, delägare och ansvarig chef på en revisionsbyrå i 
Örnsköldsvik. Byrån är relativt ny och har endast funnits i några år. Vidare berättar 
R7 att de arbetar mot ägarledda bolag. Majoriteten av de anställda jobbar mot 
redovisning medan resterande arbetar mot revision samt att en del rådgivning erbjuds. 
R7 menar på att denna typ av fördelning är relativt vanlig “[...] det är nog ganska 
vanligt att det ser ut 30/70, 80/20 sådär”. 
 
R8 berättar att deras byrå har funnits sedan början av 2000-talet och att han är ägare 
samt auktoriserad revisor. R8 förklarar att deras största kund omsätter omkring en 
miljard medan den minsta omsätter några hundra tusen kronor i årsomsättning. Vidare 
berättar även R8 att de främst erbjuder redovisning och revision men även rådgivning. 

5.2 Tema 1: Framtidens revision med öppna frågor 
Följande tema behandlar frågan om revisionsbranschens historia samt framtidens 
revision ur perspektivet tre samt tio år och framåt. Följande redogörelse inkluderar 
således områden som framkommit av respondenterna självmant. 

5.2.1 Större byråer  

R1 anger att han ser skillnader inom reglering när han jämför hur revisionsbranschen 
ser ut idag jämfört med för tio år sedan. Han förklarar att yrket blivit mycket mer 
reglerat och att “[...] vi har gått från revision till det man kallar för compliance, 
alltså att man checkar av liksom allt”. R1 menar vidare att “För tio år sedan var det 
mycket mera en professionell eller subjektiv bedömning hos revisorn vad det var som 
skulle granskas och hur man skulle granska det”. Idag är det istället mer uppbyggt 
kring krav och kopplat till checklistor. Regleringen påverkar i högre grad vad revisorn 
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ska, får och måste göra vilket R1 även menar på har resulterat i ett merarbete. Vidare 
nämner R1 att regelverket ISA har tillkommit under de senaste tio åren och att 
föregångaren till det regelverket var RS vilket R1 upplevde var mindre detaljerat 
gällande revisorns arbetsuppgifter och hur de skulle utföras.     	
 
När R1 istället blickar framåt och jämför hur framtiden inom branschen kommer se ut 
om tre respektive tio år jämfört med idag menar han att på tre år kommer det ha “[...] 
hänt en del men det har inte hänt fullt ut”. R1 medger att det är en svår fråga att svara 
på men han tror att digitalisering och automatisering inom yrket kommer att ha 
kommit igång. Till en början kommer de relativt enkla arbetsuppgifter att 
automatiseras, exempelvis genom att låta en robot utföra administrativa arbeten. R1 
förklarar vidare att de för varje revisionsuppdrag skapar en databas för den aktuella 
kunden och dokumenterar en hel del, exempelvis uppdragsbrev. Enklare 
dokumentation menar R1 kommer att vara automatiserat, eller robotiserat, om tre år. 
Den här resan har redan påbörjats enligt R1 men eftersom utvecklingen inte alltid går 
i en rak linje utan snarare är formad som en trappa anser han inte att vi tagit oss hela 
vägen än utan bara har tagit några trappsteg. Tre år går relativt fort men allteftersom 
tiden går händer det mer och mer.  
 
Vidare anser R1 att utvecklingen av automatiseringsprocesser frigör mer tid till 
revisorerna som de kan använda till att göra något annat och mer specifikt till att göra 
något som är roligare. R1 ser automatiseringen som någonting positivt och han “[...] 
tror att det är en förutsättning för att vi ska kunna behålla liksom våran relevans och 
att vi ska vara relevanta ut mot kunder”. Han tror även att det kan gynna deras 
rekrytering och förmåga att behålla talanger. R1 menar på att “de enda som har blivit 
liksom glada av den här regleringsökningen som har varit, det tror jag är de som 
tycker om reglering. Och det är nog vare sig kunderna eller medarbetarna”. R1 
beskriver att det finns en trend bland revisorsassistenter att endast stanna en kortare 
tid på byråerna, omkring två-tre år, vilket missgynnar byråerna som är i behov av de 
som snarare arbetat i tre till sex år. Det här skiljer sig från när han själv startade sin 
karriär då trenden istället var att stanna tills auktorisation uppnåtts eller åtminstone en 
längre tid.  
 
R1 bedömer även att digitalisering är en positiv utveckling som ger revisorn möjlighet 
att ge mer till kunderna. Även om själva intyget som kunden får av revisorn är 
värdefullt så tror han att kunden, oavsett storlek på företaget, har en förhoppning om 
något mer. R1 kopplar här tillbaka till dagens mer omfattande lagstadgning som har 
gjort att mer tid lagts på att uppfylla de olika kraven och mindre tid till det som 
kunderna faktiskt vill ha. Detta har även bidragit till att medarbetarna lämnar yrket 
tidigare. Automatisering och digitalisering menar han därför kommer ge revisorerna 
mer tid som sedan kan användas till roligare arbetsuppgifter vilket i sin tur påverkar 
medarbetarna positivt, både de som arbetat en längre tid inom branschen och de som 
är i början av sin karriär. De nyutbildade kommer få slippa sitta med tidskrävande och 
tråkiga administrativa arbetsuppgifter och därmed kunna göra en snabbare karriärresa. 
Eftersom han själv inte är tillräckligt tekniskt kunnig anser han det vara svårt att 
bedöma hur snabbt och långt denna utveckling kommer att gå. Han nämner att vissa 
tror att robotarna på lång sikt kan bli så pass utvecklade att de själva kan skapa bättre 
revisioner. R1 beskriver däremot att han tror att skapandet av en affär mellan kund 
och byrå kommer att fortsätta bygga på relationer, förtroende och interaktioner mellan 
människor i minst tio år till. Av den anledningen anser han inte att de behöver oroa 
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sig för att någon annan kommer att ta över deras arbete eller att jobben skulle 
försvinna.                          
 
R2 nämner att regleringen påverkat mycket de senaste tio åren. “Vi reviderar ju på ett 
helt annat sätt än vad vi gjorde för tio år sen, så är det ju”. R2 beskriver att ISA har 
spelat en stor roll inom området och att det bland annat har införts minimikrav samt 
blivit mer strukturerat på vad som ska göras och hur det ska utföras. Han menar att 
“Det var ytterligare lite mer kanske på känslan, professionell bedömning då, nu finns 
det ju vissa saker som man måste göra”. R2 beskriver även att verktygen för revision 
har utvecklats mycket de senaste åren och exempelvis har användningen av 
dataanalyser inte bara ökat sedan tio år tillbaka utan även ökat om man jämför med 
arbetet som gjordes för tre år sedan. Om utvecklingen av dataanalys nyttjas på rätt sätt 
kan det bidra till både ökad kvalitet och effektivisering av revisionen i och med att 
revisorer kan arbeta med en större mängd data och göra totala analyser istället för att 
endast utföra stickprov. R2 tror att det kommer ha hänt en hel del med automatisering 
och dataanalyser på tre års sikt. Personalstrukturen bedömer han dock kommer se ut 
på ungefär samma sätt, “Vi kommer mestadels ha Civilekonomer och sen ta stöd av 
utvecklade verktyg”. R2 menar att det är svårt att spekulera om framtiden men att allt 
detta troligen kommer att ha utvecklats ytterligare om tio år. Han tror däremot att det i 
framtiden kommer att finnas ett större behov inom branschen av personal med teknisk 
kompetens och att de därmed behöver ta detta i beaktning vid 
rekryteringsprocesser.     
 
R3 anser att dagens revision jämfört med för tio år sedan innebär betydligt mindre 
pappershantering. Han ser även en ökad efterfrågan av rådgivning och att de hjälper 
kunden att faktiskt göra någonting av siffrorna som tagits fram. Han säger vidare att 
det är “[...] mycket mindre revision skulle jag säga, alltså mycket mindre pricka 
siffror” och att de arbetar för att automatisera bort prickandet. Dagens revision 
beskriver han är mer fokuserad på att identifiera fel av större karaktär och se 
samband. Om tre år tror R3 att prickandet av siffror kommer minska ytterligare och 
att automatiseringen och digitaliseringen kommer nyttjas mer. Det blir mer 
maskinstyrt vilket gör att revisorernas arbetsbörda minskar. På tio år bedömer han att 
utvecklingen helt enkelt har kommit ännu längre. R3 är positivt inställd till dessa 
förändringar då han tycker att det bidrar till ett roligare arbete. Efter så pass lång tid 
inom branschen tycker han att det är mer givande att träffa folk och agera rådgivare 
än att utföra den klassiska revisionen, till exempel att pricka siffror. Vidare nämner 
R3 att det i dagsläget är mycket dokumentationskrav inom revisionen som vuxit fram 
de senaste tio åren och anser att detta är något som borde minska eller i vart fall inte 
öka. Han förklarar att “[...] vi ska kunna mer och mer och arvodena blir ju inte nå 
högre”, samt att allt även ska göras på kortare tid. R3 menar att konsekvensen av 
detta har blivit att många inom branschen väljer att sluta efter några år för att arbeta 
inom andra områden. Han bedömer att en förändring nog måste ske gällande kraven, 
men kan inte svara på hur man ska gå tillväga med det.              
 
R4 menar på att kraven kring revisorns arbetsuppgifter har ökat de senaste åren och 
säger, “Det stramas upp ganska mycket kring dokumentation och att någon annan ska 
kunna följa upp vad man faktiskt har gjort”. Förut dokumenterades knappt något 
medan det idag kommer allt fler checklistor att ta hänsyn till vilket är en följd av nya 
lagar. Inom tre år tror R4 att fler nya digitala verktyg kommer att lanseras, vilket kan 
hjälpa till med att göra bättre analyser. Det kommer även komma fler nya lagar som 
ökar dokumentationskraven ytterligare och ett exempel på detta är GDPR som de 
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snart kommer att behöva ta ställning till. Vidare nämner han kryptovalutor som ett 
annat nytt bedömningsområde. R4 förklarar att “Revision i grund och botten är en 
tillsyn av företagen och i takt med att de utvecklas så måste vi göra detsamma [...]”, 
och menar därmed på att branschen måste vara anpassningsbar utifrån allmänhetens 
utveckling. Om tio år och framåt kommer den här utvecklingen att fortsätta. 
Revisorns uppgifter kommer bli tydligare och det kommer hänga på vad som händer 
bland företagen. R4 bedömer det som troligt att det blir betydligt mer automatiserat 
eftersom det går mer åt det hållet och då behöver de använda sig av mer dataanalys än 
de gör i dagsläget. Han kommer dock återigen in på att de måste vara anpassningsbara 
och menar på att det även i framtiden kommer att finnas kunder av olika storlek med 
olika behov. De minsta kunderna kanske inte har kommit särskilt långt fram i 
utvecklingen medan de största har allting automatiserat.        

5.2.2 Mindre byråer   

R5 anger att den främsta skillnaden inom revisionsbranschen jämfört med för tio år 
sedan är formaliseringen och att revisorer idag har mycket mer formella krav på sig 
av olika varianter, såsom pricklistor. R5 menar även att det kan finnas ett samband 
mellan att kraven har ökat i takt med att revisionsplikten avskaffats. Vidare påstår 
även R5 att slopandet av revisionsplikten var positivt för dem, “De första åren när 
revisionsplikten försvann så ökade vi faktiskt på revision, tack vare att kraven ökade 
så att säga”. De ökade kraven medförde således mer jobb för revisorerna hos de 
kunder som behöll revisionen. Däremot menar R5 att det eventuellt märks av en liten 
nedgång på revisionssidan idag. I framtiden tror R5 däremot att stora förändringar 
kommer att ske inom redovisningsbranschen i samband med Electronic Data 
Interchange-handel (EDI) och att transaktioner kommer att skickas via nätet eller 
datorn, “men den dagen det kommer in en standard som alla accepterar så kommer ju 
format på hur transaktioner ska se ut på nätet, så kommer papprena försvinna rätt 
snabbt. Se bara på när internetbanken slog igenom, det kommer få en väldigt stor 
inverkan”. R5 menar även att det som idag benämns som digital redovisning grundar 
sig på inscannat material och att han inte anser detta som en digitaliseringsprocess 
bara för dokumenten går att läsa i datorn istället för på pappret. R5 menar även på att 
denna utveckling kan påverka revisionsyrket då det eventuellt i framtiden går att 
använda sig av program och på så sätt slippa använda sig av pärmar. R5 ser det som 
någonting positivt då det medför en effektivisering, men han menar också på att det 
kan komma att ställa andra krav på branschen, “Det blir ju kanske inte behov av lika 
många anställda [...]”. R5 menar att det kommer bli ökade krav på att kunna erbjuda 
rådgivningstjänster i en större utsträckning i framtiden. R5 berättar att de utbildar 
personalen inom det som de anser lämpligt och att de satsar allt mer på rådgivning. 
R5 har under en lång tid väntat på att en utveckling inom branschen ska ske men 
säger att det verkar gå trögt. 	
 
R6 anser att en stor skillnad idag jämfört med för tio år sedan är den avskaffade 
revisionsplikten för mindre bolag samt att det idag har blivit mer dokumentation än 
tidigare. Vidare påstår R6 att detta kan ses som ett bekymmer för nyanställda inom 
yrket, “Alltså, det blir väldigt programvarufokuserat, kan jag tycka ibland. Speciellt 
om man är ny, alltså att man förlitar sig för mycket på programmet och använder inte 
hjärnan om vi säger så”. Vidare menar R6 att det är väldigt många checklistor idag 
och att detta ibland kan ses som ett problem. Det finns fördelar med detta men det kan 
också innebära att fokus läggs på att “[...] pricka av listan istället för att granska” 
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och förklarar vidare att “Jag förstår att om du jobbar mot börsbolag, då förstår jag 
att det är väldigt bra att ha checklistor och så men på ägarledda, det är en lite annan 
typ av revision skulle jag vilja säga”. Vidare berättar R6 att han hoppas på en enklare 
form av revision för ägarledda bolag, vilket brukar benämnas som revision light. R6 
förklarar att en avskaffning av revisionsplikten skulle utgöra ett hot mot 
revisionssidan. Däremot förklarar R6 att han hoppas på en slopning av 
revisionsplikten eftersom att ägarledda kunder inte förstår nyttan av revisionen och 
den ger inte lika mycket som den gör inom ett börsbolag då ägarna i ägarledda bolag 
oftast kan komma fram till samma sak som revisorn. R6 menar på att revisorer oftast 
inte tycker att själva revideringen är särskilt rolig utan att de ofta nämner konsultsidan 
som den mer givande delen av arbetet. R6 förklarar även att deras omsättning inte har 
minskat sedan revisionsplikten avskaffades för mindre företag. Vidare berättar han 
“att om revisionsplikten skulle försvinna, så det är klart att själva omsättningen på 
revision skulle minska, men däremot finns det kringtjänster som skulle öka”. Han tror 
inte att branschen kommer att förändras särskilt mycket tre år framåt i tiden. 
Börsbolag kommer fortsätta att behålla sin revision samt att det finns mindre bolag 
som kommer efterfråga revision även om revisionsplikten i stort sett skulle tas bort. 
R6 hoppas på att branschen om tio år och framåt är helt styrd av efterfrågan.  
 
R7 berättar att för tio år sedan var revisionen lagstadgad vilket den inte är idag på 
grund av revisionspliktens avskaffande för mindre företag. Vidare förklarar R7 att det 
inte var någon dramatik när den lagstadgade revisionen slopades, då byrån var så pass 
inarbetad i många av bolagen att kunderna förstod nyttan av revisionen trots att de 
inte var tvungna att ha kvar den. R7 menar att jobbet idag sker enligt internationella 
standarder och “[...] att det är ett mycket mer komplext regelverk som vi måste jobba 
efter idag än det var då för tio år sedan, kanske som inte passar riktigt små, mindre, 
medelstora bolag på samma sätt som det gjorde då”. R7 påstår även att när 
revisionsplikten togs bort var det främst enmansbolag som valde bort revisionen samt 
att nybildade företag valde att inte ta in en revisor de första två åren, “Men det var 
inte liksom som att man från den ena dagen till den andra stod utan jobb eller 
någonting, absolut inte, för det är ett förtroende yrke så har man fått kundens 
förtroende så jobbar man med de väldigt, väldigt långsiktigt”. Om tre år tror inte R7 
att det kommer ha skett några större förändringar inom branschen men han menar 
också på att det politiska val som är i år kan komma att spela roll beroende på vem 
som får fortsätta att driva landet eftersom partierna har olika inställningar till 
förenklingsförslag. R7 anser att det borde hinna hända någonting på tio år. Hans 
förhoppning är att det blir en skillnad för revisionen av mindre och medelstora bolag 
samt att revisionsberättelsen återfår ett vettigt och lämpligare utseende. Han hoppas 
även på utökade gränsvärden gällande revisionsplikten.  
 
R8 berättar att det för tio år sedan var en tuffare konkurrens inom branschen. Vidare 
menar R8 att arbetet tidigare gått mellan substansgranskning och analytiskt 
granskning men att revisionen numera är fokuserad på risk och väsentlighet, “Man är 
inte lika detaljorienterad som man kanske varit tidigare”. Tidigare utfördes 
detaljgranskning men numera läggs fokus på att försöka fastställa var riskerna finns 
och var felaktigheterna kan uppstå. Vidare tror inte R8 att det har hänt så mycket 
inom branschen om tre år men den omfattande digitaliseringen som sker kan leda till 
en effektivisering genom då materialet kan bli tillgängligt digitalt istället för på 
papper. R8 berättar att om tre år kanske inte pärmar används i samma utsträckning 
utan materialet ligger på molnbaserade servrar. R8 berättar att deras jobb idag är att 
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fastställa att årsredovisningen ger en rättvisande bild och det kommer nog vara så 
även om tre år. Om tio år tror R8 däremot att gränserna har flyttats för 
revisionsplikten så att det omfattar färre företag och endast de större bolagen har en 
obligatorisk revision. Vidare utvecklar R8 att han ser digitaliseringen som något 
positivt. R8 menar även att de har kunderna hårt knutna till sig och ifall kunderna inte 
har någon revisionsplikt så blir det friare för revisorn att jobba med rådgivning mot 
den kunden än om det är ett revisions- och ett kombinationsuppdrag. R8 berättade att 
när revisionsplikten avskaffades till viss del 2010 så tappade de några uppdrag till 
redovisningsbyråerna som då kunde erbjuda samma jobb. Vidare berättar R8 att det 
inte blev någon dramatiskt förändring och att för många blev det positivt då det 
innebar en friare roll inom rådgivningen. 

5.3 Tema 2: Framtidens revision med riktade frågor 
Följande tema behandlar de sex faktorer som studien utgår från. Respondenterna har i 
detta tema fått faktorerna angivna och därefter har de mer eller mindre fritt fått 
resonera kring dem och dess utmaningar, möjligheter samt problem.  

5.3.1 Större byråer  

R1 tror att globaliseringen kommer att påverka framtidens revisionsbransch, bland 
annat genom att ha viss inverkan på vilka tjänster de utför. Han kopplar delvis ihop 
globaliseringen med hållbarhets- och samhällsfrågor och att kundernas medvetenhet 
kring detta har ökat, exempelvis hur företagens personalvillkor ser ut. Vidare tror R1 
att hållbarhetstänk och samhällsfrågor kommer att påverka framtidens revision och 
säger “Jag hoppas att den kommer göra det, ännu mer än vad det gör idag för jag 
kan tycka att ibland det är mycket snack och lite verkstad faktiskt, fortfarande”. Han 
nämner även hållbarhetsredovisningen som nu är aktuell för större företag. R1 tror att 
kravet kommer att appliceras på mindre företag i framtiden eftersom att “Det är så 
många små, så att tillsammans har de ju en lika stor miljöpåverkan som de få stora 
som måste redovisa idag”. R1 håller med FAR om att det pågår en branschglidning 
inom yrket och att rådgivning kommer bli något som revisorerna ägnar sig mer åt. 
Han ser dock inte detta som något problem i och med att kunderna i dagsläget 
efterfrågar mer rådgivning. Branschen har dock inte haft möjlighet att bemöta denna 
efterfrågan, men det kommer de att kunna göra i och med att revisorns arbetsuppgifter 
till stor del kommer att automatiseras. Han bedömer att det nya perspektivet kommer 
att leda till något bra. 	
 
I frågan om huruvida revisor är ett attraktivt yrke eller inte tror R1 att yrket kommer 
att bli mer attraktivt igen och han nämner den tekniska utvecklingen som en 
bidragande faktor. Han säger även att han “[...] tror att den här positionen som både 
revisor och rådgivare, den gör bara att revisorsrollen blir mycket starkare och du får 
liksom en högre status för yrket, en större stolthet…”. Gällande revisionsplikten 
menar R1 på att det varken var oväntat eller dåligt att den avskaffades för de minsta 
företagen. Han ser inte avskaffandet av plikten som något hot utan tror att 
revisionsbranschen kan klara av slopandet så länge de lyckas leverera en tjänst som är 
efterfrågad. R1 tror till och med att det finns något större bolag som också skulle klara 
sig utan revisor om gränsvärdena höjdes, men när det handlar om ännu större bolag så 
tror han att “[...] det finns ett behov av att få den här verifieringen mot anställda, mot 
kunder, mot leverantörer, mot bank, mot omvärlden att det är ett schysst företag”. R1 
hoppas även på att det utvecklas en revision som är mer anpassad för de mindre 
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företagen eftersom att det idag i princip är samma revision som gäller oavsett 
företagets storlek, vilket gör att revisionen kan anses vara för avancerad för de mindre 
bolagen.        
 
R2 utvecklar inom regleringsområdet att EU:s regler kring byrårotation också 
kommer att innebära relativt stora förändringar för branschen och dess kunder. Han 
bedömer vidare att framtiden är oviss inom denna faktor. R2 utvecklar även 
digitaliseringen och automatiseringen med att säga att det egentligen inte är alltför 
avancerat att robotisera sina processer och menar på att “[...] är det repetitiva 
uppgifter, man vet precis under vilka förutsättningar, på vilket material, då är det 
bara tala om för datorn hur den ska hantera det, så har du en robot där”. Kontoret 
använder exempelvis Excelmakro för att hantera datamängder och nyttjar 
dataanalyser för att kunna matcha datamängder mot varandra istället för att ta 
stickprov. Han har en god inställning till den tekniska utvecklingen och han ser att 
den bidrar med nytta men att det samtidigt är en utmaning att utvecklas på rätt sätt 
och fördela resurserna på rätt ställen. Att förlita sig på att tekniken gör en 
professionell bedömning är ännu inte möjligt och R2 säger att “Det kommer finnas ett 
behov fortfarande för att göra bedömningar, analysera siffror, dra slutsatser och så 
vidare, för det klarar ju än så länge inte datorerna av riktigt bra”. En annan 
utmaning som R2 ser är att “Den naturliga upplärningsprocessen blir annorlunda” 
för de nyanställda om enkla arbetsuppgifter automatiseras alltför mycket. Typiskt sett 
börjar en nyanställd med enkla uppgifter och övergår sedan till mer kvalificerat 
arbete, men om de första stegen försvinner kanske det inte finns samma professionella 
erfarenhet för att kunna göra de svårare bedömningarna.  
 
R2 bedömer att globaliseringen kommer att ha en påverkan på framtidens revision. R2 
tillhör en global byrå som har som strategi att “[...] vårda det lokala och nyttja det 
globala”. R2 kan således använda sig av och stöttas av globala resurser i de fall 
kunderna är i behov av det, vilket han ser som en fördel i och med att globaliseringen 
bidrar till att kunden kan göra affärer på ett annat sätt idag. Den globala verksamheten 
innebär också utökade resurser som kan nyttjas vid utvecklingen av verktyg, 
exempelvis robotar och liknande. Däremot ligger det en utmaning i att anpassa de 
globala verktygen till den svenska marknaden eftersom Sveriges revisionsmarknad ser 
något annorlunda ut än i många andra länder och framförallt på landsorten. Jämfört 
med den globala snittkunden klassas stora svenska kunder ofta som små. I jämförelse 
med andra länder är det fortfarande relativt små kunder i Sverige som har krav på 
revision. R2 bedömer att synen på en ökad branschglidning stämmer och att 
branschen troligen är på väg åt det hållet. Han berättar att tidigare, för ungefär 15 år 
sedan, betraktades revisorn ofta som ett företags husdoktor som förväntades kunna det 
mesta oavsett om det gällde bokföring eller om kunden ville ha hjälp med att sälja sitt 
företag. Även om detta lever kvar till viss del så tror R2 att det kommer ändras och att 
revisorn kommer bli mer specialiserad på revision och låta andra konsulter ta hand om 
rådgivningsfrågorna. Det här synsättet talar då för en branschglidning. Vidare kopplar 
han tillbaka till att det fortfarande kommer att finnas ett behov av en revisor som kan 
tolka och bedöma saker även om vissa arbetsuppgifter automatiseras bort.  
 
När det gäller hållbarhet säger R2 att “[...] hållbarhetsfrågorna blir ju överlag 
viktigare, sen hur det kommer påverka revisionen tycker jag är väldigt svårt att 
bedöma”. Än så länge innebär exempelvis hållbarhetsredovisningen ingen större 
förändring för revisorernas arbetssätt. Att konstatera att redovisningen finns och 
uppfyller kraven upptar inte särskilt mycket tid av revisorn i förhållande till deras 
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övriga arbete. I framtiden är det dock inte omöjligt att revisionskraven kring detta 
stärks. På kontoret märker han att personalen tycker att det blivit viktigare att de 
arbetar med hållbarhetsfrågor. När R2 startade sin karriär var det knappt någon som 
engagerade sig inom hållbarhet men idag menar han att det är relativt många som har 
ett hållbarhetstänk bland kunderna. Han tror att det kommer utvecklas ytterligare, 
speciellt eftersom det även går att tjäna pengar på det ifall kompetensen inom 
hållbarhetsfrågor finns. När revisionsplikten avskaffades upplevde inte kontoret 
någon särskild förändring på kort sikt. Idag väljer dock de flesta nystartade företag att 
inte ha en revisor vilket är en skillnad från tiden före avskaffandet då R2 menar på att 
de fick “[...] kunder gratis mer eller mindre tidigare, de var tvungen att välja en 
revisor när de bildade sitt bolag. Det inflödet är ju inte lika naturligt längre”. Det här 
leder till att revisorerna ytterligare måste visa på nyttan med deras tjänst vilket R2 
dock anser kan vara bra för branschen som därmed kan “[...] visa att vi tillför något 
och att vi inte bara är ett måste”. R2 nämner även de aktuella diskussionerna om 
huruvida revisionsplikten bör återinföras eller höjas och hans personliga bedömning 
är att det inte kommer ske någon förändring gällande gränsvärdena inom de närmsta 
åren och därför utgör inte plikten något större hot i nuläget.  
 
R2 menar på att det finns en hel del fördomar om revisorer som tyder på att det är ett 
tråkigt och oattraktivt jobb. Bland studenterna brukar däremot revisionsbyråerna ligga 
i toppen vad gäller attraktiva arbetsplatser. R2 berättar dock att deras tjänster har haft 
färre sökanden än tidigare och att intresset minskat något de senaste åren. Av den 
anledningen säger han att “[...] vi behöver kanske ta lite nytag för att marknadsföra 
yrket”. Han tror att fördomarna kommer att leva kvar ett tag till men eftersom “[...] 
yrket i sig kommer ju ändras ganska mycket så då är det väl troligt att hur man ser på 
yrket också kommer förändras”. I och med automatiseringen finns risken att behovet 
av revisorsassistenter minskar på sikt och eventuellt inte längre behövs om tio år och 
framåt.     
 
R3 ser inga tydliga kopplingar mellan framtidens revision och globaliseringen. För 
företag i allmänhet menar han på att det kan bli en utmaning i och med att de 
eventuellt arbetar på olika marknader och i olika länder, men när det kommer till hans 
egna kunder ser han inte det här problemet. Han menar dock på att eftersom de är en 
globaliserad byrå underlättar det i frågor om andra länders momsregler och liknande. 
R3 håller med om att en branschglidning kan bli aktuell och att han “[...] upplever att 
kunderna vill ha mer rådgivning. Mer framåtriktat. Revisionen är ju bakåt, 
egentligen, det är ju som bara konstatera att siffrorna var okej, som det såg ut ett år 
tillbaka. Som R3 tidigare nämnt tror han att de reglerade kraven måste begränsas och 
att en mall eller formel bör tas fram för att göra revisionen enklare. R3 bedömer att de 
inte påverkades desto mer när revisionsplikten avskaffades. Vissa valde att inte ha 
kvar sin revisor medan andra fortsatte att köpa tjänster samt att en del kunder 
stannade kvar på rådgivning istället. Även idag när det har gått några år sedan plikten 
avskaffades bedömer han att de i allt väsentligt har kvar samma kunder på rådgivning. 
Vidare tror han att gränsvärdena kommer att höjas för plikten men inte i någon större 
utsträckning vilket innebär att det inte kommer bli någon större förändring i 
efterfrågan.  
 
R3 skulle gärna vilja se att hållbarhets- och samhällsfrågor kommer ha en påverkan på 
framtiden men han tror inte att detta är fallet. Hans personliga uppfattning är att folk 
pratar om att de arbetar med hållbarhet men att det egentligen handlar om att de 
exempelvis släcker lamporna vid hemgång vilket han menar på är ett “icke-jobb” med 
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hållbarhet. R3 bedömer inte heller att han kan se ett ökat intresse bland sina egna 
kunder. Hans kunder omfattas inte heller av kravet på hållbarhetsredovisning och 
därmed påverkas han inte av detta. Vidare tror han inte att kravet kommer att utökas 
eftersom det nästintill skulle vara ohållbart för de små företagen att lägga ner relativt 
stora kostnader på hållbarhetsredovisning. Gällande samhällsfrågor tror han att 
kunderna eventuellt börjat fundera över vem de gör affärer med. Om byrån han 
arbetar på exempelvis skulle få dålig publicitet som är kopplat till samhällsfrågor kan 
det göra att kunden ställer sig tveksam till att nyttja byråns tjänster. R3 säger att han 
inte har reflekterat över yrkets attraktivitet desto mer men att det är möjligt att 
intresset för yrket har svalnat. Han är däremot medveten om att det är många som 
söker tjänsten men att det också är många som slutar. Om rådgivningen ökar tror han 
att det kan bidra till att fler stannar kvar, men han tror också att det kan bli så att fler 
arbetar med redovisning istället för revision. Vidare anser han att branschen behöver 
fler kvinnor och menar på att det hade kunnat se annorlunda ut om det inte bara var 
män som dominerade de högre positionerna.      
 
R4 utvecklar automatisering och digitalisering med att säga “[...] kunder vill mer och 
mer kunna hantera sitt företag från vars de än sitter vilket innebär att mer digitala 
lösningar kommer fram”. Idag finns det exempelvis scanning och e-legitimation som 
gör att du kan signera avtal samt skicka in årsredovisningar digitalt till Bolagsverket 
istället för på papper. Han menar på att förhoppningen är att utvecklingen går åt det 
här hållet, det vill säga mot ökad datoranvändning, vilket gör att folk kan vara mer 
mobila än de är i dagsläget. R4 kommer vidare in på redovisning och säger att denna 
inte är “[...] svart eller vit” och att företagen till viss del skiljer sig åt. Även om det 
säkerligen finns en ambition att automatisera redovisningsbranschen tror han inte att 
detta är möjligt att göra fullt ut eftersom det i vissa fall krävs bedömning av poster 
gjorda av mänskliga redovisningskonsulter. R4 kopplar till viss del ihop 
digitaliseringen med globaliseringen och menar på att det kan leda till nya uppdrag på 
andra orter. Eftersom hanteringen av kunddokument blir mer och mer digitala 
samtidigt som färre kunder känner ett behov av att fysiskt lämna av material på 
kontoret menar han på att möjligheten för att ta på sig uppdrag i exempelvis södra 
Sverige ökar. Risken finns dock att även konkurrenterna i södra Sverige tänker på 
samma sätt och att deras lokala uppdrag då försvinner åt andra byråer. R4 berättar att 
de har viss kontakt med utländska företag men eftersom de har begränsad kunskap 
gällande andra länders specifika regler bidrar de endast med vissa delar i ett sådant 
arbete.  
 
R4 anser att avskaffning av revisionsplikten för mindre företag var bra då många 
mindre kunder faktiskt inte behövde någon revisor. Han menar dock på att 
gränsdragningen för vilka som ska ha revisor och inte kan vara något missvisande. 
“Det säger ju inte allt om ett företag, vissa har ingen kvalificerad rådgivare 
överhuvudtaget och de kanske skulle behövt en revisor, andra de kan göra alltihop 
själv så de skulle inte behöva även om de är större än vad nivåerna är idag. Det är ju 
en förenkling att välja de nivåer som man har idag gällande revisionsplikt och att 
höja de eller sänka de eller ta bort...”. Vissa mindre bolag kan ha en oerhört 
kompetent person som sköter deras redovisning och därmed klarar de sig utan revisor 
medan andra saknar denna kompetens i sitt företag och eventuellt är i behov av en 
revisor. R4 menar således på att behovet varierar från företag till företag, oberoende 
av vilka gränsvärdena är. Vad gäller branschglidning tror R4 att det kan bli aktuellt 
om automatiseringen tar fart. Redovisningen kommer då bli automatiserad i stor 
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utsträckning vilket även bör medföra att det utvecklas ett program som kan upptäcka 
avvikande siffror eller liknande, vilket i sin tur kan göra att revisionen får en mindre 
roll och att rådgivningen kan öka på sikt. Han menar dock på att “[...] då gäller det 
att vi når dit och att alla kunder vill ha det på det viset men det behöver inte vara så”. 
R4 berättar att på deras kontor flyter rådgivningen in mycket i revisionstjänsten och i 
samband med utförandet diskuterar revisorn med kunden om möjligheter de sett när 
de granskat företaget. Det handlar inte om att tala om för kunderna hur de ska göra 
utan snarare att ge de kontinuerlig återkoppling med förslag om hur de skulle kunna 
göra eller vad de bör göra för att anpassa sig efter nya lagkrav, exempelvis GDPR 
som är aktuellt i dagsläget. R4 menar på att det är svårt att dra en gräns mellan vad 
som är rådgivning och revision eftersom de bitarna ofta bakas ihop i hela 
kundkontakten.  
 
R4 berättar att EU:s krav på hållbarhetsredovisning inte är något som påverkar hans 
kunder i dagsläget eftersom de inte omfattas av kravet och han ser inte heller att det 
finns något större intresse bland kunderna kring hållbarhets- och samhällsfrågor. I 
allmänhet tror han att kravet kan påverka företagen genom att kunder är intresserade 
av att veta att de gör affärer med vettiga företag. Speciellt börsbolag tror han kan 
påverkas av dessa frågor eftersom det faktiskt kan påverka aktiekurserna, men för 
privata bolag ser han inte samma nytta av att presentera det i sin årsredovisning. Han 
är osäker på om kravet kommer att ändras till att även omfatta mindre bolag, men 
bedömer däremot att lagstiftare måste utveckla hållbarhetsredovisningen för de större 
företagen till att börja med då han upplever att det fortfarande finns några frågetecken 
kring vad som exempelvis ska redovisas och om det ska verifieras av en revisor eller 
inte. Dessutom menar han på att revisorn kanske inte besitter den kunskap som krävs 
för detta. Slutligen bedömer han att yrket revision kommer att vara attraktivt i 
framtiden. R4 anser att det är ett uppskattat yrke som ger en mycket utbildning och 
erfarenhet från olika branscher och han menar på att det är många som efterfrågar 
revisorernas kompetens. Samtidigt berättar R4 att“[...] det är mycket kostnader 
kopplade till utbildning och så länge revisionsbyråerna tar det så är väl alla andra 
nöjda”. Vidare har han märkt att antalet revisorer blivit mindre, dels på grund av 
pensionsavgångar, vilket gör att antalet kvalificerade revisorer eventuellt kan minska. 
Däremot anställs en mängd nya revisorer hela tiden så det gäller för byråerna att 
lyckas hålla kvar förmågorna vilket kan vara en utmaning. I och med utvecklingen 
inom automatisering och digitalisering tror R4 att vissa revisionsdelar kan 
specialiseras. Det är då möjligt att alla inte behöver vara utbildade civilekonomer utan 
även någon med IT-bakgrund kan anställas för att arbeta med IT-revision eller någon 
som är inriktad på samhällsvetenskap kan arbeta mer mot kommuner och 
landsting.                     

5.3.2 Mindre byråer  

R5 berättar att om digitalisering utvecklas till att inte bara innebära inscanning 
kommer det gå att använda datorprogram för att söka efter transaktioner som 
misstänks vara felaktiga. Vidare menar även R5 att dagens automatisering inte kan 
ersätta den mänskliga expertisen, “Än så länge kommer det krävas att en människa tar 
slutgiltiga eller iallafall den påskrivande revisorn kollar upp så det är rätt. Kan bli 
lite fel när datorer tänker också”. R5 menar på att globalisering är något som alltid 
funnits. Han berättar att de har gått med i en internationell organisation för att hänga 
med i globaliseringen vilket även har genererat ett flertal nya uppdrag. Gällande 
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branschglidning berättar R5 att det kan ligga något i FAR:s förväntan om en 
förändring inom branschen och att detta kan komma att påverka mängden revision 
och antalet anställda. 	
 
R5 menar även att för att kunna växa inom branschen måste rådgivning kunna 
erbjudas. Vidare förklarar han även att “[...]de kunder som är bra de vill ju ha 
rådgivning och det är de som är villiga att betala någonting för tjänsten, de som bara 
vill lämna in en påse med material och skriva under och sen bli av med det, de går ju 
till den som är billigast”. Han förtydligar och menar att kunderna som efterfrågar 
rådgivning är de kunder som är roliga att arbeta med. R5 berättar att deras kunder inte 
har några krav på sig vad gäller hållbarhetsredovisning men att han kan tänka sig att 
det är något som kryper nedåt i företagen. Vidare påpekar R5 att det finns kunder som 
har vissa miljötillstånd och liknande som de då måste granska. R5 berättar att revision 
är ett yrke där man kontinuerligt lär sig nya saker och nämner vidare kundkontakten 
som en positiv del av arbetet. Många anser att revision handlar om att vända papper 
men stora delar handlar om kontakt med kunderna. Vidare berättar R5 “[...]att alla 
revisorer håller på med rådgivning, och de är det de tycker är roligt. Inte många som 
bara håller på med ren revision. Jag tror att man får så mycket kunskap om företagen 
som revisor så att det är synd att slänga det i sjön”. Revisorn skapar kontakt med 
olika företag inom olika branscher och denna kunskap kan ses som värdefull för 
kunden. Däremot menar R5 att det har blivit lite hårdare krav inom jäv och att detta 
kan komma att ställa till det lite grann, men trots detta kommer revision vara ett 
attraktivt yrke i framtiden för de som kan hantera rollen som rådgivare.  
 
R6 berättar att digitalisering och automatisering kommer att påverka framtidens 
revision. Han menar att dagens revisionsverktyg redan är relativt utvecklade men att 
de kan komma att utvecklas ytterligare i framtiden till att göra förbättrade analyser. 
R6 säger även att utvecklingen skulle kunna göra att mer material kan tas fram på 
kortare tid. Vidare menar han att utmaningen med digitaliseringen är kompetensnivån. 
R6 tror inte att globaliseringen kommer påverka själva revisionen men att den 
däremot kan göra det svårare, “Jag är ju inte så bra på momsreglerna i Thailand, 
exempelvis. Så att det är det ju, kompetensen blir ju svårare. Det blir mer och mer att 
kunna, det tror jag”. Gällande branschglidning bedömer R6 att mer rådgivning 
kommer efterfrågas i framtiden samt att han tror på en stor förändring på 
redovisningssidan eftersom denna automatiseras till stor del. Detta har medfört att de 
helst inte anställer redovisningskonsulter eftersom de ser att denna del kommer att 
efterfrågas i mindre utsträckning i framtiden i samband med att handmatandet 
kommer att minska.  
 
Vad gäller det nya hållbarhetsredovisningskravet menar R6 att revisorer kommer att 
sakna kompetens inom området. Vidare berättar R6 att bland deras kunder är det än så 
länge inte så många som använder sig av hållbarhetsredovisningar, men att det säkert 
kommer att bli fler i framtiden och detta kan då komma att skapa en ny efterfrågan av 
kompetens. R6 säger även att “Skulle det införas en lag att det ska vara 
hållbarhetsredovisning på alla aktiebolag nästa år, ja då kommer vi anställa de som 
är duktiga på det”. R6 menar på att så länge det inte är lagstadgat tror han inte att det 
kommer få någon påverkan på revisionen. Vidare berättar han att de inte märkt av en 
ökad efterfrågan av hållbarhetsredovisningar som det ser ut idag men att i framtiden 
kommer det att hända saker. Vidare nämner R6 att GDPR är aktuellt just nu och att 
det kommer innebära att kunderna efterfrågar hjälp av revisorerna gällande detta. När 
det gäller revisionsyrket menar han på att det kan vara ganska tufft, “Alla revisorer 
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får smällar förr eller senare och de är tuffa”. Vidare förklarar R6 att det inte är alla 
som blir anmälda eller gör något fel men att det kan vara ganska tufft att behöva ha 
den tanken i bakhuvudet. Deras byrå låter nyanställda börja med redovisning och 
sedan får de välja ifall de vill gå mot revision, vilket kan skilja sig lite från de större 
byråerna som brukar ha revision som en inriktning från början. R6 berättar att det 
ibland händer att den nyanställda inte längre vill inrikta sig mot revision när han eller 
hon väl upptäckt vad det innebär. R6 förklarar att “Jag tror att vill man utbilda sig till 
revisor och orkar hålla ut, då är det ju väldigt bra för jag tror att det kommer bli kris 
på revisorer om några år. Såvida inte revisionsplikten försvinner”. I framtiden tror 
han även att saker blir effektivare och att samma jobb kan utföras på färre timmar i 
och med att digitaliseringen och automatisering kan påverka efterfrågan av revisorer.  
 
R7 menar att revision till stor del handlar om dokumentation och hantering av 
revisionsprogram. Vidare berättar R7 att mycket inom revision hanteras digitalt redan 
idag och han nämner att det idag exempelvis gör analyser och liknande men att det i 
framtiden kanske kan bli fler användare av det. R7 påstår även att det är mer 
digitaliserat inom redovisning, “[...]det är ju helt enkelt för att den frågan drivs 
mycket hårdare där än inom revision”. Inom yrket revision går det idag att jobba mer 
utan papper och penna men samtidigt finns det en del kvar att utveckla, dock går inte 
detta i samma takt som inom redovisning. Ett av problemen med digitalisering och 
automatisering är att “[...]man måste ändå förstå vad man stoppar in och vad man får 
ut”. Han förklarar att trots automatiseringen måste alltid en analys göras som kräver 
någon form av hjärna samt erfarenhet för att granska. R7 menar på att han är fel 
person att fråga gällande globalisering då deras byrå inriktar sig på Örnsköldsviks 
kommun. Att arbeta med företag som kräver hantering av andra länders skattefrågor 
eller liknande är i dagsläget en “icke-fråga” berättar R7. Vidare bedömer han att en 
branschglidning kan bli aktuell ifall exempelvis en ändring av revisionspliktens 
gränsvärden sker. Vidare säger R7 att “Vad jag förstår idag så minskar väl antalet 
revisorer hela tiden också, så att det är en naturlig utarmning av branschen [...]”. R7 
berättar även att det i framtiden kan bli svårare för assistenter att se en framtida roll 
som revisor utan istället kanske det blir ett jobb där man får lära sig mycket inom 
redovisning och revision i några år men att man kanske inte slutar upp som revisor. 
Eftersom R7 arbetar på en mindre byrå anser han inte att de har samma möjligheter att 
visa nyanställda vilka karriärmöjligheter som finns inom branschen. Han berättar även 
att rådgivningsdelen redan är ganska utvecklad men att “[...]man måste väl utveckla 
och hänga med hela tiden, det här ett yrke som man lär sig någonting nytt precis 
varenda dag och man måste vara jättehungrig för allt som händer, så att det är en 
ständig utveckling om man ska vara en duktig rådgivare”.  
 
R7 förklarar att hållbarhets- och samhällsfrågor inte är något som han direkt arbetar 
med men att det i framtiden kanske kan komma att bli något eget. Han har inte i 
dagsläget märkt av någon ökad efterfrågan av hållbarhetsredovisning. R7 hoppas inte 
heller att hållbarhetsredovisningskravet kommer att utökas då han anser att företagen 
har nog med krav på sig. För att revision ska bli ett attraktivt yrke i framtiden 
bedömer R7 att FAR har en stor uppgift “För det är ju egentligen de som är våran 
talesman för yrket och de spretar ju ganska mycket nu, de vill ha åt sig alla sorter 
som medlemskategorier så de måste nog börja prata mer om att revisorsyrket är 
något som finns, att det är fantastiskt roligt att få jobba med människor, 
jätteutvecklande och allt sånt”. R7 förklarar att revision just nu är ett yrke som tystas 
och att det behövs någon som talar för yrket samt att skolan behöver informera och 
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förklara vad yrket innebär, vilket även de stora byråerna kan hjälpa till med genom att 
vara aktiva ute på skolorna. R7 berättar att deras lilla byrå försöker verkar lokalt för 
att påverka yrkets attraktionskraft genom att exempelvis medverka på gymnasieskolan 
och vissa yrkesmässor. I framtiden tror R7 att “[...]man väljer kanske att jobba mer 
som utpräglad rådgivare istället för revisor. Det är ganska stort ansvar att vara 
revisor också, du ska påteckna någonting att ha ansvar för, och man får mycket mer 
begränsat ansvar om man utför rådgivning”. R7 har en positiv inställning till 
framtiden och han menar på att det finns möjlighet att bli en duktig rådgivare ifall 
man inte blir revisor. Däremot menar R7 på att det kan vara svårt de första åren inom 
yrket då stor del av arbetet går ut på att kämpa i programmen samt med att få ihop 
dokumentationen, “Det spelar ingen roll om det är revision eller redovisning, det tar 
ganska lång tid innan du kan sätta ihop allting i ett sammanhang och det är det som 
pratar emot det här yrket, att det är ganska träligt de första åren”. 
 
R8 utvecklar digitaliseringen och menar på att det kan användas för att öka 
sökbarheten samt att det möjliggör att revisorns grundjobb kan köpas via 
programvaror. Vidare menar han även att digitaliseringen är något positivt som kan 
innebära en effektivisering av arbetet. R8 berättar att det är viktigt att vara med i den 
tekniska utvecklingen och att alltid försöka ligga i framkant när det gäller både 
programvaror och övrigt datorstöd för att på så vis kunna erbjuda kunderna det de 
efterfrågar. Inom faktorn globalisering nämner R8 att Sverige är ett land med en liten 
inhemsk marknad som alltid varit duktiga på export och internationalisering och att 
det är ett faktum inom svenskt näringsliv. Han beskriver även att det är komplicerat 
att sätta sig in i andra länders skattesystem, men menar vidare på att han inte tror att 
revisionsjobbet som de utför kommer att påverkas av globalisering då majoriteten av 
deras kunder verkar regionalt, lokalt eller nationellt. R8 berättar att han inte håller 
med FAR om deras traditionella bild av förhållandet mellan delarna revision, 
redovisning och rådgivning eftersom denna fördelning inte har gällt på deras byrå. 
Han menar att arbetet på en mindre byrå innebär att revisorn arbetar med hela kunden 
och hjälper dem med allt från skattefrågor och generationsskiften till att revidera 
deras bolag. R8 berättar även att det kan bli en hög grad av automatisering inom 
redovisning och därmed kan mindre timmar läggas där. Vidare menar R8 att 
rådgivningsdelen är svår att automatisera och det kan vara därför som timmarna 
kommer att öka inom den delen. Han berättar att för deras kunder har 
rådgivningsbiten alltid varit viktig och efterfrågad. Vidare menar även R8 att deras 
kunder inte värderar revisionen på samma sätt som noterade bolag då det oftast 
handlar om ägarledda bolag där ägarna vanligtvis driver bolagen själva.  
 
R8 utvecklar och påstår att deras byrå inte skulle påverkas väsentligt om 
revisionsplikten skulle begränsas. Han tror att revision i framtiden kommer att 
efterfrågas av kreditgivare och andra parter. Han nämner även diskussionen som 
skatteverket haft gällande ett eventuellt skattebortfall i samband med att 
revisionsplikten delvis avskaffats. R8 tycker att det är positivt om kunderna själva får 
bestämma om de vill ha revision eller inte. Hållbarhets- och samhällsfrågor är något 
som generellt minskar ju mindre företagen blir. R8 menar på att de större företagen 
har ett annat fokus och en annan typ av omvärldsbevakning. Han menar även att det 
kan finns mindre företag som tycker det är viktigt men att de ännu inte märkt av detta 
intresse bland sina kunder. Vidare berättar även R8 att majoriteten av deras kunder 
inte omfattas av det nya kravet på hållbarhetsredovisning. I frågan om revisor är ett 
attraktivt yrke berättar R8 att det idag är svårt att rekrytera revisorer på grund av den 
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nuvarande lagstiftningen samt kraven på utbildning och praktik. Han bedömer inte 
heller att det kommer bli en ökad tillströmning till branschen “Jag tror att det tar för 
lång tid idag för att bli påskrivande revisor helt enkelt för att det ska vara attraktivt 
för många personer”. För att lösa detta menar R8 på att praktiktiden skulle behöva 
förkortas så att revisorn kan få egna kunder snabbare. Vidare menar han även att inom 
många byråer är det idag svårt att få ett eget kundansvar trots att auktorisation 
erhållits. Däremot berättar R8 att det kommer fortsätta vara en bra skola oavsett om 
revisorsassistenterna vill gå vidare till annat yrke eller stanna kvar inom 
revisionsbranschen, men överlag tror han att det kan vara svårt att få yrket att ses som 
attraktivt. 

5.4 Tema 3: Strategier för att hantera framtiden 

5.4.1 Större byråer  

R1 beskriver att deras sätt att hantera framtiden är att de “[...] försöker vara medvetna 
om den”. Revisorerna på kontoret arbetar även just nu med att utvecklas och växa 
inom rådgivning och försöker få in detta arbetssätt redan från revisorsassistentnivå. 
Vidare förklarar R1 att de “[...] fortfarande är i ett läge där vi inte har fått så mycket 
hjälp än av de här hjälpmedlen som vi tror kommer, alltså robotar och den typen av 
hjälpmedel”. Det talas mycket om att revisionsbranschen är en av de branscher som 
kommer genomgå störst förändring, men R1 menar på att känslan bland revisorerna 
inte är att de är bekymrade över det som komma skall utan att de snarare är 
förväntansfulla och hoppas att utvecklingen snart kommer.  	
 
R2 anger att de inte direkt har utvecklat några lokala strategier för att anpassa sig till 
framtidens förändringar, men att de är “[...] otroligt aktiva i nationella arbeten, både 
revisionsmetodik och tekniskt”. Den strategi som kontoret implementerar är således 
den strategi som hela byrån arbetar med, såväl nationellt som nordiskt och globalt, 
vilken omfattar mycket arbete med automatisering och dataanalyser. Detta arbetssätt 
implementerar de sedan vidare på företagen och försöker visa för kunderna vad de gör 
och hur dessa nya metoder skiljer sig från tidigare arbetssätt. I och med R2:s arbete 
med framtids- och utvecklingsfrågor samt att en annan medarbetare arbetar med 
revisionsmetodik och effektivitetsfrågor på nationell nivå, anser han att kontoret i 
Umeå har goda förutsättningar för att driva den nationella utvecklingen framåt.  
 
R3 förklarar att deras kontor försöker arbeta helt digitalt. Mycket av det arbetssättet 
går ut på att använda sig av mindre papper, vilket även kan kopplas ihop med 
hållbarhetsarbete. Ett exempel på hur de arbetar med digitaliseringen är att de gör 
boksluten digitalt och inte skapar fysiska pärmar på sina kunder. Till viss del försöker 
kontoret automatisera sina processer och låta maskiner och räkneverk göra jobbet, 
vilket syftar till att förenkla arbetet.   
 
R4 berättar att deras byrå centralt arbetar med att försöka få deras kunder att förstå 
nyttan av att arbeta mer digitalt. De vill gärna att kunderna övergår till scanning och 
liknande för att både de och revisorerna ska tjäna tid, men han förklarar också att 
vissa är traditionella av sig och vill ha pappershantering, dels för att de helt enkelt inte 
vill ändra sitt arbetssätt och dels för att de vill ha en personlig kontakt med revisorn. 
Allmänt har kontoret en specifik grupp som håller sig uppdaterade kring lagstiftning 
och liknande samt ser till att utvecklingen går framåt och att de matchar kundernas 
efterfrågan. 	
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5.4.2 Mindre byråer  

R5 berättar att deras strategi är att följa utvecklingen samt att de “[...] går kurser och 
sådär och försöker att inte kanske vara först på allting utan tvåa eller trea och odla 
våra egna fördelar, vara lättfotade och att vi kan skifta spår snabbt”. 	
 
R6 anger att de inte har några direkta strategier men att de bevakar nyhetsflöden och 
har kontakt med FAR samt deltar på deras träffar. Inom digitaliseringen berättar R6 
att de försöker hänga med men att de inte gärna är först med att utveckla system och 
liknande utan gärna “[...] flyter med på baksidan”. Under de senaste året berättar R6 
att de har kapat 2000 pärmar och att dokumentationen numera sker digitalt istället.  
 
R7 berättar att de inte har några uttalade strategier. De samarbetar med en annan byrå 
sedan många år tillbaka och tillsammans har de möten några gånger per år där de 
försöker titta några år framåt för att bedöma vad som kan komma att bli viktigt och 
utifrån det forma verksamheten. Vidare nämner R7 att det går trender inom allt och 
även inom vad som ska granskas. Han berättar även att de arbetar i ett 
revisionsprogram och följer digitaliseringen genom programmets utveckling eftersom 
R7 bedömer att deras byrå är för liten för att driva egna frågor inom ämnet. 
 
R8 berättar att de arbetar med att försöka digitalisera så mycket som möjligt samt att 
de försöker få kunderna att använda de nya molnbaserade redovisningsprogrammen 
och liknande. Vidare förklarar även R8 att det känns viktigt att hänga med och att de 
gör det genom att alltid försöka hålla sig uppdaterade och ha den senaste 
programvaran samt hårdvaran. R8 säger även att de försöker minimera 
pappersanvändningen samt att de även använder datorstöd inom revisionen.  

5.5 Tema 4: Konkurrens inom revisionsbranschen 

5.5.1 Större byråer  

R1 understryker att han anser att hård konkurrens är viktigt, “För då är man ju som 
på tå och gör bra jobb”, och därför hoppas han att det kommer råda en bra 
konkurrens inom revisionsbranschen även i framtiden. R1 bedömer dock att det är 
möjligt att det kommer förändras och att det beror på vad som händer med 
teknikutvecklingen. Han berättar att han hört talas mycket om ett utländskt tech-bolag 
som försöker att utveckla automatiserade revisionstjänster som de sedan ska kunna 
sälja som en tjänst till revisorer som i sin tur kan använda det när de reviderar sina 
kunder. Tech-bolaget utför således revisionen och gör kontroller med hjälp av robotar 
och automatiseringsprocesser men de har inga egna påskrivande revisorer. Även om 
R1 inte tror att ett sådant system skulle vara gångbart i Sverige i dagsläget med tanke 
på den reglering som existerar för revisorns arbete, tror han att denna typ av 
utveckling kan bli aktuell i framtiden vilket i sin tur påverkar konkurrensbilden. 
Teknikutvecklingen kan leda till att “[...] det uppstår andra typer som ligger 
någonstans i mellanskiktet eller vad man ska säga, som kanske inte riktigt är revision 
men som tangerar på olika sätt”.	
  
R2 förklarar att de byråer som är i framkant med utvecklingen har god 
konkurrenskraft. Vidare berättar han att “[...] i de fall där vi kan visa en kundnytta 
genom bättre analyser tror jag att man kan dra ganska stor nytta av det på 
marknaden också”. Han berättar även att han inte tror att kunden bryr sig desto mer 
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om hur revisorn kommit fram till sin slutsats, exempelvis om den avlämnade 
revisionsberättelsen är grundad på dataanalys eller manuellt arbete. Om revisorn 
däremot kan visa en nytta med de nya analysmetoderna och lyckas förklara det för 
kunden tror R2 att kunderna kommer att visa uppskattning vilket kan vara avgörande 
när de väljer revisionsbyrå.      
 
R3 menar på att automatiseringen och digitaliseringen har medfört en ökad 
tillgänglighet som innebär att kunskap och information kan nås på ett nytt sätt som 
inte var möjligt förr. Han tror att detta bidrar till att de mindre aktörerna kommer att 
bli fler och av den anledningen kommer konkurrensen att öka.  
 
Enligt R4 kommer mest troligt de stora aktörerna att fortsätta vara i framkant. Vidare 
berättar han även att det finns riskkapitalbolag som har gått in i större revisionsbyråer 
för att utveckla tjänsterna och tjäna pengar. Han menar på att detta kan ske även i 
framtiden men även att branschen eventuellt kan begränsa dessa möjligheter. I övrigt 
säger R4 att det gäller att anpassa sig kontinuerligt utefter vad som dyker upp. 

5.5.2 Mindre byråer   

Inom revisionsbranschen tror inte R5 att konkurrensen kommer ändras särskilt 
mycket i framtiden. Vidare går han in på redovisningsbranschen och förklarat att 
“[...]både PWC och LRF konsult sålt sina redovisningsverksamheter i dagarna och 
det blir spännande att se vad de har tänkt att göra med de verksamheterna, de som 
har köpt det, de här riskkapitalisterna. Jag tror att de har tänkt att det ska gå att 
digitalisera på riktigt så att säga och det borde ju gå, men om det är de som ska klara 
av det, det vet jag inte, det får vi se”.	
 
R6 berättar att han tror att det kommer att bli svårare för mindre revisionsbyråer att 
konkurrera i framtiden, då det kan bli svårt för dem att hänga med i utvecklingen i och 
med att revisions blir mer komplex. Vidare tror R6 att det kan bli svårt att sitta som 
enmansrevisor utan istället bör en byrå ha fem till sex anställda. R6 berättar även att 
“Jag tror inte att det blir konkurrens, det blir nog en liten självsanering. För ju mer 
komplext och ju mer nytt som kommer ju svårare är det att hänga med i allting”. 
Vidare förklarar han att det kan komma att bli mer sammanslutningar i framtiden och 
att det är något som de funderat på om de ska gå in i.  
 
R7 förklarar att han inte tror på någon jättestor skillnad inom konkurrensen i 
framtiden. Han menar på att det är ett “[...]förtroendeyrke, det handlar mycket om 
person, jag måste utgå ifrån de bolag som jag jobbar med där man jobbar med 
ägarledda, där man träffar ägaren”. Vidare menar R7 att det sitter i duktiga personer 
och att det är så konkurrensen sker och “[...]det är ingen prisfråga för det är inga 
stora pengar med revision alls”. Han förklarar även att det idag inte finns någon 
begränsning av programvaror och att alla jobbar efter samma regelverk vilket gör det 
väldigt inboxat.  
 
R8 menar på att under den tiden han har varit aktiv inom yrket har han inte märkt av 
någon särskild skillnad när det gäller konkurrenssituationen. Vidare förklarar R8 att 
det har blivit mer fokus på effektivitet och pris samt att det efterfrågas mer fasta priser 
och offertförfaranden inom revision och detta tror han kommer fortsätta även i 
framtiden. R8 förklarar även att han tror att de stora aktörerna fortsättningsvis 
kommer vara ledande inom branschen men att det trots det kommer att finnas plats för 
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ett antal mindre lokala byråer. Han berättar även om trenden då “[...]man gick in och 
köpte redovisningsbyråer för att man ville så att säga just inför det här med 
revisionspliktens avskaffande så ville man säkerställa en kundbas[...]”. Vidare 
förklarar R8 att vissa av de stora byråerna numera istället separerar redovisningen 
från revisionsdelen för att kunna utöka rådgivningsmöjligheter och undvika 
jävsfrågor. Han berättar även att det är möjligt att den nya trenden kommer att 
fortsätta i framtiden så att det blir rena revisionsfirmor som det var förr.  

5.6 Tema 5: Efterfrågan av revisionstjänster 

5.6.1 Större byråer  

R1 tror att efterfrågan av revisionstjänster i framtiden kommer att vara relativt 
oförändrad, men bedömer samtidigt att det är mer troligt att den ökar än minskar. Han 
tror att kunden i framtiden fortfarande kommer att ha ett behov av en revisor och den 
kompetens som en revisionsbyrå kan erbjuda. Behovet kommer att öka i takt med att 
den nya teknikutvecklingen gör att mindre mänskliga timmar krävs vilket frigör tid 
för revisorn som istället kan användas till interaktion med kunden. R1 tror att kunden 
kommer att uppskatta detta och därmed vilja köpa mer av tjänsten. “Så att jag tror att 
behovet finns och det kommer att öka. Kanske inte just av revision men det som är 
runt omkring, rådgivningen”. Efterfrågan på revision bedömer R1 kommer att 
påverkas av robotisering och automatisering som gör att det blir ett effektivitetstänk 
kring revisionen. Han kommer återigen in på det utländska tech-bolaget som 
utvecklar automatiserade revisionstjänster och menar på att sådana typer av företag 
kan leda till prispress på tjänsten. R1 anser däremot att det är förtroendet som revisorn 
och dess byrå bygger upp med kunden som skapar värdet i en revision och vidare 
menar han på att detta inte kommer att förändras under de kommande tio åren.         	
 
R2 tror att revisionsplikten och liknande, det vill säga vad som händer på 
regleringsområdet, kommer att ha betydelse för efterfrågan. Precis som R2 nämnde 
under konkurrensfrågan kommer han även här in på att förväntningarna på revisionen 
kommer att påverka efterfrågan och att revisorn måste visa vilken kundnytta som 
tjänsten erbjuder så att den inte bara innebär att avlämna en revisionsberättelse. 
 
R3 menar på att den lagstadgade revisionen kommer att vara fortsatt efterfrågad men 
att företagen i övrigt kommer att ha ett behov av rådgivning. Efterfrågan bland de 
företag som måste ha en revisor ser också olika ut. R3 tror att börsbolag och liknande 
företag där det finns en extern ägare och en styrelse efterfrågar revision i högre 
utsträckning än vad hans egna kunder gör. I och med att hans kunder oftast är 
ägarledda bolag sitter de själva med i styrelsen vilket gör att de har bättre koll på 
företagets processer och därmed har mindre behov av revision. Revisionen köper de 
således för att det är ett lagkrav men det de efterfrågar är istället rådgivning.   
 
R4 tror att det alltid kommer att finnas ett behov av att granska företag. Han berättar 
att han trodde att Skatteverket eller Bolagsverket skulle anställa fler när 
revisionsplikten delvis avskaffades för att på så sätt kunna utföra fler granskningar, 
men att det inte riktigt blev så. Han menar på att allmänheten vill veta att saker och 
ting går rätt till i företagen och av den anledningen finns revisorerna, “[...] och skulle 
vi släppa allting fritt ja då hade det kunnat hända ganska mycket i företagen utan att 
någon skulle förstå”. R4 bedömer således att nyttan av revisorer kvarstår.       
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5.6.2 Mindre byråer   

R5 menar på att efterfrågan på revisionstjänster kan minska i antalet timmar om 
digitaliseringen utvecklas på riktigt. 	
 
R6 tror inte att efterfrågan på revisionstjänster kommer att öka om det inte blir 
lagstadgat på något sätt, annars kommer den att minska. Vidare ifrågasätter R6 “Hur 
stor är efterfrågan idag kan man ju ställa sig frågan”. Han förklarar att revision inte 
är efterfrågestyrt vilket han hoppas den ska bli i framtiden eftersom att kunderna inte 
alltid förstår nyttan med revisionen. Han menar vidare på att de kan förstå nyttan om 
de exempelvis ska sälja ett bolag eller om bolaget består av flera delägare där alla inte 
är aktiva. Däremot tror R6 att efterfrågan på rådgivningstjänster kommer att öka i 
framtiden i och med att de arbetar med ägarledda bolag, “För att vi har sånt otroligt 
förtroendekapital så att så fort ordet siffra eller pengar kommer upp så ringer de till 
oss, vilket är jätteroligt. Så orkar vi bara med rådgivningen så finns det hur mycket 
som helst”. R6 menar således på att rådgivning är något som de enkelt borde kunna 
sälja mer av.  
  
R7 anger att i grund och botten påverkas efterfrågan av revisionstjänster av den 
lagstadgade revisionen och han menar även på att “[...]utökas gränsvärdena så tror 
jag ändå att det kan bli en skillnad där [...]”. Vidare förklarar R7 att utökas 
gränsvärdena kan det komma att bli en skillnad, “Men jag ser ingenting liksom direkt 
nu att det är någon nedgång eller uppgång utan det är ganska konstant”. 
 
R8 berättar att efterfrågan av revisionstjänsterna hos de större företagen med flertalet 
externa intressenter säkert kommer finnas kvar i framtiden. Vidare påpekar han att när 
det gäller de mindre ägarledda företagen kanske det inte är själva revisionen som 
kommer att efterfrågas. R8 påstår även att samma jobb kan genomföras åt kunden 
trots att en revisionsplikt inte finns och att detta kan leda till en enklare hantering av 
både rådgivning och revisionsgranskning. 

5.6 Tema 6: Revisionsbyråernas förutsättningar inför framtiden 

5.6.1 Större byråer  

R1 anser att större byråer initialt har en stor fördel i och med att de har bättre 
möjligheter att i ett tidigt skede vara med i arbetet med automatiseringsprocesser och 
annan teknikutveckling. R1 menar dock samtidigt att “Först när tekniken kommer då 
är den ofta exklusiv för några stycken som kanske har varit med och utvecklat den, 
men sen ju längre tiden går desto mer spridd blir den därför att man har inte 
ensamrätt på samma sätt och det dyker upp den här typen av aktörer som kanske 
skapar ett program som är fritt att köpa och så kan man köpa det även för de 
mindre”. De mindre kommer således ikapp efter ett tag och då jämnar det ut sig. 	
 
R2 understryker att teknikinvesteringar hör ihop med utvecklingen inom branschen 
och att det därför är lättare för de större byråerna att hänga med i utvecklingen 
eftersom de har större möjlighet än de mindre lokala byråerna att göra de 
investeringar som krävs. Han anser inte att det är möjligt för de mindre byråerna att 
enskilt utveckla egna system eller liknande och att detta i så fall skulle behöva ske 
genom samarbete via exempelvis branschorganisationer. Eftersom mindre byråer ofta 
arbetar mot kunder av mindre slag menar R2 även att det är naturligt att lägre krav på 
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utveckling inom automatisering och digitaliseringsprocesser kommer krävas av deras 
kunder. R2 reflekterar vidare över att detta skulle kunna leda till att “[...] det kanske 
blir en större uppdelning, att större byråerna jobbar med större kunder och mindre 
byråerna behåller, eller jobbar med småkunderna. Det är väl troligt”.     
 
R3 förklarar att de större byråerna har mer resurser vilket gör att de kan utvecklas i 
snabbare takt. Vidare menar R3 att de har ett försprång på några år gentemot de 
mindre byråerna men att de kommer att komma ikapp så småningom. Om de större 
byråerna uppfinner eller utvecklar ett system kommer alla på marknaden att kunna ta 
del av det inom några år. 
 
R4 menar på att de har något bättre ekonomiska förutsättningar än en mindre byrå och 
därmed har de råd att ta utvecklingskostnader. De är även en global organisation 
vilket gör det enklare för dem att hänga med i utvecklingen och vara med och påverka 
framtiden. Det finns medarbetare inom större byråer som är välrenommerade och 
besitter kunskap som gör att allmänheten tar åt sig av deras åsikter, vilket kan påverka 
diverse beslut. Samtidigt säger R4 att “Det kommer alltid finnas de kunder som vill ha 
mindre byråer och hjälp av lite mindre för att de tycker det blir för stort eller för 
opersonligt [...]”, vilket kan vara ett sätt för de mindre byråerna att hålla sig 
konkurrenskraftiga.   

5.6.2 Mindre byråer   

R5 menar på att de större byråerna har svårare att hinna med att ändra sina 
verksamheter då deras organisationer är större samtidigt som han tror att de kan hålla 
sig mer flexibla då de är en mindre byrå. Vidare menar även R5 att de största byråerna 
har samma programleverantörer och att alla programvaror inom branschen finns 
tillgängliga för alla på marknaden. 	
 
R6 anser att de mindre byråerna kan ha en fördel jämfört med de större byråerna 
eftersom de erbjuder både redovisning och revision vilket kan vara särskilt positivt för 
kunder som är ägarledda bolag. R6 nämner även att PwC har sålt sin 
redovisningsverksamhet och i och med detta renodlar de revisionen. Han menar 
vidare på att utmaningen för mindre byråer kan komma att bli kompetensen, “Om det 
är så att det blir väldigt mycket nytt och komplext så kan vi ju se att det blir en 
kompetensfråga. Men inte värre än att jag tror att det går att lösa”. 
 
R7 menar att förutsättningarna för dem jämfört med en större byrå inte skiljer sig 
inför framtiden då arbetet är såpass standardiserat inom revisionsbranschen. Vidare 
berättar R7 att revisorer från en större byrå säkert skulle påstå att de mindre byråerna 
kommer få det jobbigare, “[...]men vi jobbar egentligen enligt samma metodik, 
samma programmiljö, det är bara det att de krånglar till det lite mer, så att jag ser 
det inte”. R7 berättar att de känner sig konkurrenskraftiga och att “[...]det sitter i 
människorna som jobbar här. Vi har jätteduktiga medarbetare, det är det som det 
hela handlar om, det är det kunderna väljer”. Han säger även att de under detta år har 
börjat jobba mer med varumärkesbyggande för att fler kunder ska känna till deras 
varumärke. Detta nämner R7 är en fördel för de större byråerna då fler känner till 
deras varumärke.  
 
R8 förklarar att förutsättningarna mellan mindre och större revisionsbyråer alltid har 
varit olika. R8 utvecklar och säger att de stora byråerna har tillgång till inhouse 
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specialister inom corporate finance, moms och skatt. Han berättar även att de större 
byråerna har färdiga utbildningsprogram som de mindre byråerna inte har. Vidare 
menar han på att de själva måste “[...] lägga ner resurser på att ta fram 
utbildningsplaner och se till att vi utbildar oss själva och se till att vi har ett nätverk 
runt omkring oss med jurister och skatteexperter och jag ser inte att det blir någon 
större skillnad på det i framtiden”. R8 berättar att när det kommer till digitalisering 
har de som en mindre byrå tillgång till stora delar av tekniken tack vare deras 
programleverantörer. Vidare förklarar R8 att de större revisionsbyråerna idag 
använder sig av revisionsprogram från externa aktörer som även finns tillgängliga och 
används av de mindre byråerna. Han påstår att de större byråerna helt enkelt har en 
annan spetskompetens men att de mindre byråerna konkurrerar med en bredare 
kompetens i och med att en och samma person kan sitta på kunskap inom flera 
arbetsområden. Däremot menar R8 att det är svårare för dem som en mindre byrå att 
kunna erbjuda kunderna hjälp inom frågor som berör utlandet.  

5.7 Tema 7: Större revisionsbyråers andel fysiska kontor i framtiden 
R1 menar på att revisionsbranschen överlag inte har samma mängd kontor som 
bankbranschen har haft. R1 berättar att de har minskat sina kontor de senaste åren och 
att det ofta berott på att de kontoren haft så pass få medarbetare, i vissa fall endast en 
person. Vidare menar han på att kontoren visserligen kan minska men att “[...] det 
behöver kanske inte påverka antalet medarbetare”. Han förklarar att tekniken bidrar 
till att ens arbete blir mer platsoberoende, exempelvis genom användning av shared 
service centers. R1 tror att revisorn inom en snar framtid kommer kunna bo i en 
mindre landsort och utföra sina vanliga arbetsuppgifter som revisor trots att det inte 
finns något fysiskt kontor där. Med hjälp av tekniken kan hjälp erhållas av 
revisorsassistenter på andra orter och automatiseringen kan även göra att en robot 
utför vissa uppgifter på distans.    
 
R2 berättar att det inte är omöjligt att en liknande situation med nedskärning av 
kontor uppstår inom revisionsbranschen. I framtiden kan det bli svårare att driva 
riktigt små kontor samtidigt som det kan bli lättare att arbeta på distans berättar R2. 
Han berättar att det handlar om att bygga upp ett förtroende hos kunderna och på så 
sätt sälja sina tjänster. Han säger vidare att “[...]det förtroendet är mycket lättare att 
skapa om det är på plats lokalt än om du ska sköta saker och ting på distans”.  
 
R3 förklarar att han inte direkt har reflekterat över detta men att det eventuellt kan 
vara så. Hans byrå har inte minskat antal kontor i någon märkbar omfattning men att 
de däremot till viss del slagit samman några kontor inom samma region. Han upplever 
dock att kunder vill träffas på kontor och att de framförallt vill diskutera rådgivning 
personligen och inte över telefon. Av den anledningen bedömer han att majoriteten av 
kontoren kommer att finnas kvar.      
 
R4 menar på att de vill behålla kundkontakten och att det är det som kunderna 
värderar samt efterfrågar. R4 berättar även att oavsett om revisorerna utför revisionen 
hemma eller på kontoret har ingen större betydelse för kunden. Han förklarar dock att 
rådgivningsbiten vill kunderna kunna diskutera med en medarbetare på kontoret. R4 
tror personligen inte att de kommer skära ner på antalet kontorsplatser och vidare 
berättar han att “Jag tror inte vi kommer hamna i någon revisorsapp, liknande 
kryapp, eller att ha allting på distans även om möjligheterna finns”. 
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Respondenterna berättar allmänt att antalet kontor inom Big four skiljer sig. Dessa 
byråer har ofta kontor i de stora kuststäderna såsom Umeå, Luleå och Gävle. Vidare 
menar de på att PwC är den byrå som har flest kontor och även EY har på relativt 
många platser medan Deloitte istället har ett färre antal. Av den anledningen ser de 
också att det är PwC som dragit in flest kontor på en flertal mindre orter.   
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6. Analys  
I följande kapitel kommer vi att analysera och tolka det empiriska underlaget med 
stöd av vår teoretiska referensram. Analyskapitlet följer en liknande struktur som 
empirikapitlet och är därför uppdelad utefter intervjuguidens teman. För att 
underlätta en jämförelse mellan studiens respondenter presenteras mindre respektive 
större byråers åsikter gemensamt.  I det inledande avsnittet analyseras de sex utvalda 
framtidsfaktorerna separat vilket grundar sig på respondenternas svar från både de 
öppna och riktade frågorna. Fortsättningsvis behandlas resterande teman och 
slutligen presenteras en sammanfattande analys i form av en modell.   

6.1 Framtidens revision  

6.1.1 Digitalisering och automatisering   

I de öppna frågorna nämner majoriteten av respondenterna att revisionsbranschen 
kommer att påverkas av digitalisering och automatisering i framtiden i både positiv 
och negativ bemärkelse. Bland de större byråerna bedöms att dessa faktorer kan bidra 
till att revisionsarbetet blir roligare, vilket i sin tur kan förbättra yrkets 
attraktionskraft. En uppfattning bland de mindre byråerna är att det kommer att leda 
till en effektivisering av arbetet men samtidigt kan detta komma att påverka behovet 
av antalet anställda vilket vi således tolkar kan påverka yrkets attraktionskraft 
negativt. En av de större byråerna berättar att det inte är allt för avancerat att 
robotisera deras processer då en del av arbetet består av repetitiva uppgifter. Bland 
revisionsbyråerna nämns vidare att användningen av papper har minskat och att de 
istället övergått till digitala lösningar. Att digitaliseringen har inneburit att branschen 
börjat utgå ifrån papperslösa sätt stöds av Bierstaker et al. (2001, s. 159-161). De 
påvisar även i sin studie att revisionsprogrammen utvecklats i takt med att allt fler 
kunder använder sig av arbetssätt som kan ske online, vilket överensstämmer med en 
mindre byrås förklaring om att det är viktigt att följa den tekniska utvecklingen för att 
kunna bemöta kunderna och det de efterfrågar. En av respondenterna anger även att 
de istället för papper och pärmar använder sig av molnbaserade lösningar som FAR 
(2016a, s. 4-5) menar är en drivande faktor inom digitaliseringen. En uppfattning 
bland respondenterna är att digitaliseringen och användningen av datorer inte kan 
ersätta människan och dess expertis. Detta styrks av Lombardi et al. (2014, s. 29-30) 
som också menar på att den mänskliga kompetensen inte kommer att kunna ersättas 
inom branschen. FAR (2016a, s. 7) menar däremot på att revisionsbyråerna inte kan 
bortse från teknikens utveckling och bedömer att i det långa loppet kommer tekniken 
att närma sig den mänskliga kompetensen. En uppfattning bland de större och mindre 
byråerna är att en liknande situation råder inom redovisningsyrket där allt blir mer 
automatiserat. FAR (Kempe, 2013, s. 41) styrker i sin framtidsstudie att 
redovisningsbranschen har kommit längre än revision och rådgivning inom 
digitalisering. En av de större byråerna menar även att redovisningen kan komma att 
bli ytterligare automatiserad i framtiden vilket kan betyda att program utvecklas som 
kan upptäcka avvikande siffror eller liknande och således ersätta delar av revisorns 
granskningsarbete. FAR (Kempe, 2013, s. 33) menar på liknande sätt att 
redovisningsbranschen allt mer utvecklas mot att kunna ge löpande rapportering av 
företagens verksamheter med hjälp av digitala system, vilket i sin tur riskerar att 
revisorernas arbetsuppgifter blir mindre relevanta. 	
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En av de större byråerna berättar att en utmaning med digitalisering och 
automatisering kan bli att fördela resurserna på rätt ställen samt att den framtida 
upplärningsprocessen kommer att bli annorlunda. Vidare är en uppfattning bland de 
mindre byråerna att en utmaning med utvecklingen av digitaliseringen och 
automatiseringen kan komma att bli ett ökat behov av medarbetare med teknisk 
kompetens. Detta diskuterar Lombardi (2014, s. 29-30) som menar på att revisorer 
kommer att behöva teknikutbildning för att klara av utvecklingen. En annan 
uppfattning bland de mindre byråerna är att de revisionsverktyg som används idag är 
relativt utvecklade men att om de utvecklas ytterligare kommer de kunna användas 
för ännu förbättrade analyser. Däremot framkommer det bland de mindre byråerna att 
digitalisering kan underlätta och öka sökbarheten samt att grundjobb kan utföras 
genom köpta programvaror vilket kommer att medföra en effektivisering av arbetet. 
Även de större byråerna menar på att utvecklingen kommer att ge bland annat bättre 
analyser, en minskad arbetsbörda samt frigöra mer tid som istället kan fördelas på 
arbete som ger ett mervärde till kunden. En av de större byråerna anser även att 
automatiseringen kan hjälpa dem att hålla sig relevanta ut mot kunderna vilket 
Lombardi (2014, s. 29-30) menar är viktigt för att kunna bemöta användarnas behov 
och krav av information. I en sammantagen bedömning är vår uppfattning att samtliga 
respondenter ställer sig positiva till digitaliseringen och automatiseringens utveckling 
inom branschen. Det hjälper revisorerna att bli mer effektiva i sitt arbete men 
samtidigt ser vi att detta även kan påverka andra faktorer. 

6.1.2 Globalisering 

Inom kategorin större byråer råder det delade åsikter om globaliseringen. En åsikt är 
att globaliseringen kommer att påverka den framtida revisionsbranschen medan en av 
respondenterna inte ser att det finns någon tydlig koppling till revisionsbranschen. En 
uppfattning är att globaliseringen till viss del kan kopplas ihop med digitaliseringen 
eftersom det leder till nya uppdrag på andra orter vilket stöds i FAR:s (Kempe, 2013, 
s. 35) framtidsstudie, där de menar att digitalisering har varit en bidragande faktor för 
en ökad tillgänglighet. Vidare ser vi även att det finns en koppling mellan ökad 
tillgänglighet och en ökad konkurrens som Svenskt Näringsliv (2007, s. 9-10) påstår 
att globaliseringen innebär. En annan uppfattning från en av respondenterna 
tillhörande större byråer är att globalisering går att koppla ihop med hållbarhet och 
samhällsfrågor och kundernas medvetenhet kring detta vilket kan ses som ett resultat 
av FAR:s (Kempe, 2013, s. 35) påstående om att kunderna idag kan ställa högre krav 
för att det har blivit lättare för dem att hitta och jämföra olika alternativ på 
marknaden. De större byråerna anser att det finns fördelar med att vara en global byrå 
då kunderna numera kan göra affärer på ett annat sätt och som en global byrå går det 
att ta del av globala resurser vilkets stöds i Saito och Takeda (2014, s. 203) som påstår 
att globaliseringen leder till ett starkare nätverk bland de största revisionsbyråerna. 	
 
Vidare menar även en av de större byråerna att den globala verksamheten kan 
innebära mer resurser vid nyttjande och utveckling av robotar och liknande. Bland 
revisorerna inom de mindre byråerna var inte svaren lika självklara att globaliseringen 
kommer att påverka revisionsbranschen. De mindre byråerna är främst verksamma på 
mindre lokala marknader och därför anser vi att det faller det sig naturligt att de inte 
påverkas av globaliseringen i samma utsträckning. En av respondenterna inom 
kategorin mindre byråer anser att kompetensen kan komma att bli en utmaning i och 
med att det blir mer att kunna. Saito och Takeda (2014, s. 203) menar på de större 
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byråerna kan ha en fördel gällande detta i och med att de kan använda sig av 
kompetensen världen över. Flera av respondenterna bland både större och mindre 
byråer berättar även att det finns svårigheter och begränsningar när det gäller att sätta 
sig in andra länders skattesystem och regler. Utifrån det empiriska underlaget kan vi 
utläsa en förklaring till varför de större byråerna arbetar med internationella företag i 
större omfattning än de mindre då de kan nyttja den kompetens som redan finns inom 
byrån i andra länder. De behöver således inte själva utveckla ny kunskap vilket 
effektiviserar arbetet.  

6.1.3 Branschglidning  

FAR (Kempe, 2013, s. 7) fastställde i sin framtidsstudie att rådgivningsdelen troligen 
kommer att få en betydande roll i framtiden. Den traditionella bilden av branschen 
förväntas därmed få ett omvänt perspektiv och revisionen väntas minska i sin 
omfattning samtidigt som rådgivning kommer att efterfrågas mer och mer (Kempe, 
2013, s. 39). Rollen som rådgivare är något som en del av respondenterna nämner 
redan i de öppna frågorna. Respondenterna tillhörande kategorin större byråer höll 
med FAR om att en branschglidning kan komma att bli aktuell i framtiden. De angav 
att kunderna efterfrågar mer rådgivning. Det framkom också från en av dem att 
revisorerna kommer kunna bemöta denna efterfrågan i och med att allt mer 
automatiseras. En annan uppfattning som en större byrå angav var att rådgivningen 
flyter in i revisionstjänsterna. Detta kan kopplas till Arruñada (1999, s. 514-515) som 
beskriver att de olika rådgivningstjänsterna som revisionsbyråerna erbjuder grundar 
sig på att de kan utnyttja sin expertis inom flera områden som bygger på liknande 
kunskap och information. Även Svanström (2008, s. 262) styrker detta i sin studie och 
visar på att det finns en stark förbindelse mellan revisions- och rådgivningstjänster. 
En av de större byråerna anser även att han tror att redovisning går att automatisera 
till stor del vilket kan leda till att revisionen får en mindre roll och istället kan 
rådgivningsrollen växa fram vilket återigen går att koppla till FAR:s (Kempe, 2013, s. 
33) diskussion om digitalt i realtid. En uppfattning bland de mindre byråerna är att det 
är viktigt att hänga med vilket kan komma att innebära mer rådgivning i framtiden. En 
respondent tillhörande kategorin mindre byråer angav även att de kunder som 
efterfrågar rådgivning är de kunder man vill ha, delvis för att de är roliga att jobba 
med men också för att de är villiga att betala någonting för det. Detta stödjer 
Arruñada (1999, s. 514-515) då det har visat sig vara positivt för revisionsbyråerna ur 
ett ekonomiskt perspektiv då de maximerar sin kostnadseffektivitet genom att erbjuda 
olika rådgivningstjänster. 	
 
En uppfattning som en respondent inom kategorin mindre byråer angav var att han 
inte höll med FAR (Kempe, 2013, s. 7) om det traditionella perspektivet inom 
branschen samt att han tror att redovisningen kommer gå att automatisera i hög grad 
men att rådgivning är den del som är svår att automatisera och att det kan vara en 
anledning till att timmarna kanske kommer att öka inom det området. Vidare angav 
samma respondent att deras kunder alltid efterfrågat rådgivning och att ägarledda 
bolag inte värderar revisionen på samma sätt som noterade bolag då ägaren oftast 
driver företaget vilket kan kopplas ihop med Svanströms (2008, s. 262) studie som 
visar på att både storlek på företag samt region spelar in i efterfrågan på redovisning 
och revision. Det empiriska materialet visar således på att revisorerna uppskattar 
rollen som rådgivare och även ser en ökad efterfrågan av tjänsten. Det finns dock viss 
problematik med revisorns dubbla roll som revisor och rådgivare, vilket är kopplat till 
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huruvida det kan skada oberoendet (Reynolds et al., 2004, s. 29; DeFond, 2002, s. 
1248). Av den anledningen är det förvånande att ingen av respondenterna nämnde 
oberoende eller jäv i detta sammanhang eftersom det kan komma att påverka 
revisorsrollen i framtiden ifall lagstiftning gällande detta stärks.    

6.1.4 Reglering  

Reglering är en faktor som samtliga revisionsbyråer diskuterat i de öppna frågorna. 
De senaste tio åren har respondenterna märkt av att yrket blivit mer reglerat och styrt 
av dokumentationskrav, vilket överensstämmer med vad både FAR (Kempe, 2013, s. 
42) och Agevall et al. (2017, s. 40) beskriver. Den svenska lagstiftningen är i hög grad 
påverkad av internationella institutioner och både större och mindre byråer nämner att 
just internationell reglering och mer specifikt ISA har haft hög påverkan på revisionen 
de senaste åren och gjort arbetet mer strukturerat och detaljerat. Revisorerna berättar 
bland annat att det blivit mer formellt, att fler checklistor har införts och att 
regelverken har blivit mer komplexa vilket har resulterat i att även arbetsuppgifterna 
har ökat. En fördel med en harmonisering av lagstiftning mellan landsgränser menar 
både Johansson (2017) och FAR (Kempe, 2013, s. 43) är att revisionen sker på 
samma sätt oavsett företagens landstillhörighet vilket kan förenkla exempelvis 
jämförelser mellan företagen. Ingen av våra respondenter nämner specifikt att detta är 
något som skulle vara en fördel för deras byrå, vilket kan hänga ihop med att de inte 
heller påverkas i hög grad av globalisering. Majoriteten av deras kunder är 
verksamma i Sverige och därför berörs de inte av hur andra länder reviderar sina 
kunder i någon större utsträckning. Uppfattningen gällande den ökade regleringen 
bedömer vi som övervägande negativ då flera byråer berättar att fokus hamnat på att 
checka av listor istället för att göra en professionell bedömning och granskning, vilket 
stödjs av Agevall et al. (2017, s. 6). Undersökningen som Agevall et al. (2017, s. 177-
178) gjorde visade på att flera yrken, däribland revisorer, upplevde att deras arbete 
blivit tråkigare i samband med införandet av fler dokumentationskrav och vår 
tolkning utifrån det empiriska underlaget är att våra respondenter delar samma 
synsätt. Vidare menar Jonnergård (Johansson, 2017) på att det finns en risk att 
attraktionskraften i yrket minskar på grund av detta, vilket en av de större byråerna 
bekräftar då han berättar att fler väljer att lämna branschen på grund av regleringen.	
 
Vidare berättar revisionsbyråerna om deras synpunkt gällande revisionsplikten. 
Respondenterna inom de mindre byråerna diskuterar plikten i högre grad än de större 
byråerna, vilket kan bero på att de eventuellt påverkas i högre grad av 
revisionspliktens gränsvärden i och med att deras kunder generellt sett består av fler 
mindre företag än kundföretagen inom Big seven. Riksrevisionens (2017, s. 25-27) 
rapport visar även på att det främst är mindre och nystartade företag som väljer att 
inte ha revisor. Trots detta är det ingen från varken de större eller mindre byråerna 
som håller med Riksrevisionens (2017, s. 3) bedömning om att revisionsplikten bör 
återinföras. Respondenterna delar snarare Riksdagens förslag om att färre företag bör 
omfattas av plikten (Regeringen, 2018, s. 9-10). Det finns en uppfattning bland 
revisionsbyråerna att det var rätt beslut att låta de mindre företagen bestämma själva 
ifall de vill ha en revisor eller inte och vidare bedömer de även att det finns vissa 
större företag som omfattas av plikten som borde få samma valmöjlighet. Flera av 
revisorerna tror därför att gränsvärdena kommer att höjas i framtiden och en av de 
mindre byråerna hoppas till och med på en helt efterfrågestyrd revision. Samma byrå 
bedömer att det finns en mängd företag som skulle välja att ha kvar revisionen även 
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om den inte var lagstadgad, vilket styrks av Svanström (2008, s. 262). Det finns även 
en uppfattning bland byråerna om att det framförallt är börsbolagen som vill ha en 
verifiering från revisorn som intygar omvärlden att det är ett bra företag.      
 
Varken de större eller mindre byråerna upplevde att avskaffandet av revisionsplikten 
för mindre företag berörde deras verksamhet nämnvärt. Vissa kunder försvann men de 
flesta lyckades de behålla genom att kunderna såg en nytta med revisionen vilket en 
av de mindre byråerna menar beror på att revision är ett förtroendeyrke. Revisorerna 
berättar även att de kunde erbjuda de befintliga kunderna rådgivning istället och på så 
sätt behålla uppdraget vilken även Svanströms (2008, s. 262) undersökning talade för. 
En av de mindre byråerna ser även detta som positivt ifall plikten skulle minska 
ytterligare och menar på att det finns kringtjänster som kan erbjudas även om 
revisionen inte efterfrågas. Både en större och en mindre byrå nämner att det främst är 
nystartade bolag som väljer bort revisionen vilket stödjs av Riksrevisionens 
undersökning (2017, s. 25-27). Respondenten inom den större byrån menar på att 
detta gör det svårare att få nya kunder vilket leder till att branschen måste anstränga 
sig för att visa på tjänstens nytta men bedömer samtidigt att detta inte är något hot 
ifall de lyckas leverera en efterfrågad tjänst. Arruñada (1999, s. 514-515) beskriver att 
företag efterfrågar rådgivning vilket även FAR (Kempe, 2013, s. 7) konstaterar i sin 
framtidsstudie och av den anledningen kan vi återigen koppla det empiriska materialet 
till faktorn branschglidning.    
 
En annan diskussion som framkommit i det empiriska underlaget är hur väl dagens 
revision är anpassad till företagen. Både bland de större och mindre byråerna 
efterfrågas någon form av enklare revision för mindre och medelstora företag, vilket 
stöds av tidigare studier och debattartiklar (Kempe, 2013, s. 48; Hadjipetri Glantz, 
2018; Emilsson & Engerstedt 2016). En av de mindre byråerna menar också på att det 
finns vissa fördelar kopplat till ökad reglering men att det främst är byråer som 
arbetar med börsbolag som gynnas av checklistor medan ägarledda bolag kräver en 
annan typ av revision och hoppas därför på en “revision light” för ägarledda bolag. 
Vidare är en uppfattning ifrån respondenterna att de ägarledda bolagen inte förstår 
nyttan av revisionen eftersom bolagen oftast själva kan komma fram till samma 
slutsats som revisorn. De poängterar att en anpassad revision krävs istället för att 
erbjuda samma revision till alla företag. Ägarledda bolag skiljer sig från 
ledningsstyrda bolag på så vis att ägaren har bättre uppsikt över företagets verksamhet 
(Svenska Standardbolag AB, 2016) vilket gör att samma revision eventuellt inte krävs 
för dessa bolag. Emilsson och Engerstedt (2016) delar uppfattningen om att ägarledda 
bolag inte alltid ser nyttan i revisionen och att det är börsbolagen som varit i fokus för 
lagstiftaren.   

6.1.5 Hållbarhets- och samhällsfrågor  

Tidigare studier har visat på att intresset för hållbarhets- och samhällsfrågor generellt 
har ökat i samhället och inom företagens verksamhet (Kempe, 2013, s. 34; Svensk 
Handel, 2013, s. 3-4). FAR:s (Kempe, 2013, s. 35) undersökning visade däremot på 
att trenden inte är lika stark inom revisionsbranschen vilket delvis beror på kundernas 
svaga intresse för hållbarhetsarbete samt revisorernas brist på kompetens inom 
området. Det finns en uppfattning bland respondenterna inom de större byråerna att 
hållbarhetstänk allmänt har ökat de senaste åren och är något som bör tas i beaktning 
av företag, men att det fortfarande inte utförs några konkreta åtgärder inom 
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revisionsbranschen. De beskriver dessutom att de inte har sett något ökat intresse 
gällande detta bland sina kunder vilket även de mindre byråerna håller med om. När 
FAR genomförde sin undersökning var inte kravet på hållbarhetsredovisning aktuellt 
vilket kan förklara deras resultat. Dock tyder vår undersökning på samma sak 
gällande kundernas intresse vilket i så fall innebär att kravet inte haft någon större 
påverkan på kundernas syn på hållbarhetsarbete. Både bland de större och mindre 
byråerna har revisorns kompetens kring hållbarhet omnämnts och de bedömer att 
branschen troligen kommer att sakna den kunskap som krävs ifall revisionskraven 
inom hållbarhetsredovisning ökar. Revisorsinspektionen (2017, s. 7-8) har också 
uppmärksammat att ny kompetens kommer efterfrågas i framtiden och har därför 
föreslagit förändringar i utbildningen av revisorer. Ifall revisorn i framtiden även 
behöver granska innehållet i hållbarhetsredovisningen och ny kompetens i så fall 
efterfrågas, är frågan hur detta kommer att bemötas av revisionsbranschen. Det är 
möjligt att detta kan påverka yrkets attraktionskraft antingen positivt eller negativt 
beroende på vad inställningen till hållbarhets- och samhällsfrågor är bland de som 
söker sig till branschen. 	
 
En ytterligare förklaring som vi kan utläsa till varför revisorerna i vår studie inte 
påverkats av hållbarhets- och samhällsfrågor beror på att de främst arbetar med 
mindre och medelstora företag. Tidigare undersökningar har visat att det främst är 
större företag som arbetar med dessa frågor i sin verksamhet och att revisorer 
upplever att det prioriteras i mindre utsträckning bland mindre kundföretag (Kempe, 
2013, s. 45; Svensk Handel, 2017, s. 7). I och med respondenternas kundbas påverkas 
inte heller revisorerna av kravet på hållbarhetshetsredovisning i någon större 
utsträckning eftersom att dagens kriterier innebär att det oftast är större företag som 
berörs (Svensk Handel, 2016). Både bland de större och mindre byråerna är 
revisorerna oeniga om huruvida kravet i framtiden kommer att omfatta fler företag. 
Nackdelen de ser är att det skulle vara ohållbart för de mindre bolagen att få 
ytterligare krav på sig eftersom de redan har så pass många andra regelkrav att följa. 
Svensk Handels (2017, s. 7) undersökning stödjer detta då den visade på att arbetet 
med dessa frågor kan ses som krävande och kopplat till resurser som inte alltid finns 
inom mindre företag. Samtidigt finns det en uppfattning bland byråerna om att 
hållbarhets- och samhällsfrågor kommer krypa nedåt i företagen och att det är ett 
område som är under utveckling, vilket också konstateras i och med den pågående 
samhällstrenden (Kempe, 2013, s. 34; Svensk Handel, 2013, s. 3-4). En av de större 
byråerna tror dessutom att frågorna kommer att utvecklas eftersom det går att tjäna 
pengar på att arbeta med hållbarhetsfrågor, vilket bekräftas av Svensk Handels (2017, 
s. 10) hållbarhetsundersökning som visar på att hållbarhetsarbete är en lönsam process 
som motiverar företagen att arbeta med dessa frågor. En annan respondent inom de 
större byråerna bedömer däremot att en utveckling inom den redan existerande 
lagstiftningen bör ske innan några större förändringar blir aktuella, exempelvis i 
vilken omfattning revisorn ska granska hållbarhetsredovisningen. Kravet på 
hållbarhetsredovisning är en ny och aktuell lagstiftning som för första gången 
tillämpas under 2018. Av den anledningen ser vi att det precis som med 
revisionsplikten kan bli diskussioner i framtiden gällande lagkravets gränsvärden.        
 
Utifrån det empiriska underlaget bedömer vi att den framtida lagstiftningen till stor 
del kommer att styra över i vilken grad hållbarhets- och samhällsfrågor kommer att 
påverka framtidens revision, åtminstone för de revisionsbyråer som arbetar mot 
mindre företag. En av de mindre byråerna nämner just att lagstiftning är det som krävs 
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för att påverka revisionen inom hållbarhets- och samhällsfrågor och nämner som ett 
exempel GDPR, som kommer att beröra de flesta företag och därmed ge merarbete till 
revisorerna (Regeringen 2017; Halling 2017). Vidare kan en påverkansfaktor inom 
området vara konsumenterna. Det finns en uppfattning bland de större byråerna att 
kunder i allmänhet är intresserade av att veta vem de gör affärer med, vilket både 
FAR:s (Kempe, 2013, s. 34) och Svensk Handels (2012, s. 4; 2017, s. 3) 
undersökningar visat på. Revisorerna nämner dock återigen att det främst är de större 
företagen som påverkas av detta.   

6.1.6 Revisorsyrkets attraktionskraft  

Under de senaste decennierna har antalet auktoriserade revisorer minskat och det är få 
som avlägger en revisorsexamen i förhållande till hur många revisionsbyråerna 
anställer (Revisorsinspektionen, 2017, s. 3). Bland revisorerna inom de större 
byråerna uppmärksammades attraktionskraften i yrket redan under de öppna frågorna. 
De bekräftar att det finns en trend bland revisorsassistenter att endast arbetar några år 
på byrån vilket betyder att de inte stannar tills de blivit auktoriserade revisorer. Ett 
flertal lämnar således yrket tidigt men det är samtidigt många som söker tjänsten. 
Däremot har respondenterna uppmärksammat att intresset har svalnat något de senaste 
åren, vilket skulle kunna kopplas till att nyexaminerade ekonomer tenderar att dra sig 
mer mot rådgivning (Kempe, 2013, s. 21-23). Utmaningen för byråerna kan därför bli 
att hålla kvar de kvalificerade revisorerna, vilket även FAR (Kempe, 2013, s. 40) 
styrker i sin framtidsstudie. FAR uppmärksammade att det främst är ett problem bland 
de större byråerna, vilket även är tydligt i vårt resultat. Vi tolkar detta som att de 
större byråerna bedriver större verksamheter än de mindre byråerna och därav krävs 
mer personal vilket leder till en högre personalomsättning. Bland de större byråerna 
finns även uppfattningen om att de omfattande dokumentationskraven bidragit till det 
minskade intresset, vilket kan kopplas tillbaka till faktorn reglering där vi bedömde att 
revisorerna delar Agevalls et al. (2017, s. 177-178) undersökningsresultat om att 
arbetet blivit tråkigare i samband med kraven.	
 
Revisorerna inom de större byråerna har olika åsikter kring hur utvecklingen av 
digitalisering och automatisering kommer att påverka yrket. En av dem menar på att 
det kommer hjälpa yrket att bli attraktivare medan en annan anser att det i ett längre 
perspektiv kan leda till att behovet av revisorsassistenter minskar eller rent av 
försvinner helt och hållet. En av de mindre byråerna berättar på liknande sätt att 
efterfrågan av revisorer kan påverkas i takt med att arbetet utförs snabbare med hjälp 
av teknisk utveckling, vilket återigen går att tolka som att efterfrågan kommer 
påverkas i negativ riktning. Detta överensstämmer med FAR:s (2016a, s. 5) 
framtidsstudie som ifrågasätter behovet av mängden mänsklig arbetskraft i takt med 
att maskiner utvecklas. Vidare nämner de större byråerna utbildning kopplat till 
automatisering och digitalisering där en av dem menar på att det kommer leda till ett 
ökat behov av personal med teknisk kompetens och en annan tror på liknande sätt att 
det kan resultera i att medarbetare med annan typ av utbildning kan bli aktuella för 
revisorstjänster. Revisorsinspektionen (2017, s. 7-8) understryker i sin promemoria 
om förslag till ändrade utbildningskrav att revisorns kompetens inom IT behöver 
utvecklas.    
 
Både bland de större och mindre byråerna beskrivs att samhället har en bild av 
revisorn som tråkig och att yrket går ut på att vända papper. Revisorerna själva har 
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dock en annan syn på yrket och ser flera positiva sidor med deras yrke. De beskriver 
revision som ett lärorikt och givande arbete i och med att det ger mycket utbildning, 
kundkontakt och erfarenhet inom olika branscher och företag vilket uppskattas av 
kunderna. Vidare menar de på att revisorn besitter en kompetens som efterfrågas av 
många på marknaden. Både FAR (Kempe, 2013, s. 13) och Revisorsinspektionen 
(2017, s. 7) beskriver att revisorn medför en samhällsnytta och skapar förtroende 
mellan intressenter och företagen. Bland de mindre byråerna nämns däremot ett antal 
nackdelar med yrket. De betraktar yrket som relativt avancerat för den som är 
nyanställd och att det innebär ett stort ansvar att vara revisor som kan vara svårt att 
axla. Yrket beskrivs även som rätt tufft och att revisorn ibland kan behöva ta emot 
hårda motgångar. Revisorsinspektionen (2017, s. 7) bedömer att det finns en risk att 
revisor blir ett bristyrke i framtiden, vilket det även finns en uppfattning om bland 
respondenterna. Samhällets aktörer kan i så fall missgynnas och utifrån detta anser vi 
att det bör ligga i allas intresse att återskapa attraktivitet i yrket. En av de större 
byråerna menar på att de själva bör göra ett nytag för att marknadsföra yrket medan 
en av de mindre byråerna talar om att branschen tillsammans bör börja prata mer om 
revisorsyrket och nämner både FAR och de större byråerna som viktiga spelare. 
Revisorsinspektionen (2017, s. 3) menar på liknande sätt att alla inom branschen 
måste arbeta tillsammans för att öka yrkets attraktion och att ett steg i rätt riktning 
skulle vara att införa nya föreskrifter för utbildning av revisorer. En av de mindre 
byråerna tror att det kan bli svårt att få yrket att betraktas som attraktivt och menar på 
att dagens lagstiftning och krav på utbildning och praktik för revisorer gör det svårt 
att rekrytera medarbetare. Tiden att gå från utbildning till påskrivande revisor tar för 
lång tid vilket inte uppskattas av många, vilket stämmer väl överens med 
Revisorsinspektionens (2017, s. 3) motiv till att ändra utbildningskraven.    
 
En uppfattning som delas av både större och mindre byråer är att de anser att 
positionen som både revisor och rådgivare kommer att påverka yrket positivt och att 
det kommer göra att fler stannar kvar inom branschen. En revisor inom de mindre 
byråerna menar på att de besitter kunskap som är synd att inte ta vara på inom 
rådgivning, vilket bekräftas av Arruñada (1999, s. 514-515). FAR (Kempe, 2013, s. 
39) menar på att revisionsbyråerna av olika anledningar väljer att utöka tjänsteutbudet 
i sin verksamhet. Två möjliga orsaker kan vara minskade arvoden och att 
revisorsrollen upplevs inrutad, vilket även påpekats av revisorerna är en effekt av 
bland annat regleringen. FAR beskriver även att rådgivning har fått allt mer fokus på 
sig vilket är ett tecken på en ökad branschglidning. Respondenterna beskriver 
rådgivningsrollen som rolig och utvecklande vilket naturligtvis är positivt för dem, 
men frågan är hur detta påverkar revisorsyrket om revisorerna snarare bedömer att 
kringtjänsterna är mer givande än själva revideringen.    

6.2 Strategier för att hantera framtiden  
FAR (Kempe, 2013, s. 5-7) menar i sin framtidsstudie att det är hög tid för 
revisionsbyråerna att börja agera inför framtiden samt att det underlättar för byråerna 
att hantera förändringar ifall de ligger ett steg före i utvecklingen. En uppfattning som 
både de större och mindre byråerna delar är att de inte har några specifika strategier 
för att hantera framtiden. Däremot berättar flera av byråerna att de försöker vara 
medvetna om framtiden och följa utvecklingen för att på så sätt hålla sig uppdaterade. 
Kaplan (2012, s. 13) och Nilsson (2001, s. 1) diskuterar att företag och 
revisionsbyråer kan hålla sig relevanta på marknaden genom att vara uppdaterade, 
skapa nya verktyg och följa samhällets utveckling eftersom det annars finns en risk att 
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byråerna blir ersatta med en annan tjänst. Eriksson-Zetterquist et al. (2015, s. 18) 
nämner dessutom att förändringar inom ett företag inte alltid behöver vara stora för att 
göra skillnad utan att det även kan handla om små förändringar. Vi anser att byråernas 
sätt att hålla sig medvetna om situationen och bevaka nyhetsflöden kan tolkas som en 
allmän strategi för att hantera framtidens förändringar, små som stora. En av de större 
byråerna nämner även specifikt att de försöker växa inom rådgivning och 
implementera denna del redan på assistentnivå, vilket tyder på att rådgivningen har 
fått en ökad roll och därmed att en branschglidning kan bli aktuell. 
 
Både större och mindre revisionsbyråer har angett att de försöker implementera 
digitalisering och automatisering i deras arbetssätt och även överföra detta till 
kunderna. Bland de större byråerna nämns dessutom att de nyttjar centrala strategier 
för digitalisering och automatisering, det vill säga strategier som gäller för hela byrån 
nationellt eller globalt. För mindre byråer finns dock inte samma möjlighet att nyttja 
och ta del av centrala strategier vilket gör att de istället måste konstruera egna 
tillvägagångssätt. Däremot menar de mindre byråerna att de hellre tar efter andra 
istället för att vara den som är först med att exempelvis utveckla system. Vidare finns 
uppfattningen om att deras byråer är för små för att driva sådana frågor själva. De 
större byråerna är däremot en del av globala verksamheter där det finns resurser och 
kompetens för att utveckla tekniska och digitala verktyg. Bland de mindre byråerna 
nämns även att de går kurser och deltar i FAR:s träffar för att hålla sig uppdaterade 
samt att en av de samarbetar med en annan byrå för att gemensamt bedöma vad som 
bli aktuellt i framtiden. Detta fenomen kan kopplas till DiMaggio’s och Powell’s 
(1983, s. 151) forskning om isomorfism och framförallt den mimetiska varianten. 
Istället för att de mindre revisionsbyråerna finner egna lösningar på deras tekniska 
problem så imiterar de andra företag, branschorganisationer eller byråer för att hamna 
i samma position som dem. Eriksson-Zetterquist et al. (2015, s. 296) diskuterar även 
hur företag kan delas in i organisationsfält och att det inom fälten även finns en 
hierarki bland företagen. Organisationsfält kan se olika ut beroende på vilket 
perspektiv det betraktas ur. Revisionsbranschen i Sverige skulle kunna utgöra ett 
sådant organisationsfält och utifrån våra respondenters svar kan vi dra slutsatsen att 
de större byråerna tillsammans med andra stora aktörer inom branschen kan anses 
vara de dominerande institutionerna medan de mindre byråerna är de som följer dessa 
institutioner och stödjer deras handlingar. För de mindre byråerna blir detta således en 
strategi för att överleva på marknaden eftersom de, precis som de själva nämner, inte 
anser sig ha kraften att vara först med all utveckling. 

6.3 Konkurrens inom revisionsbranschen 
De mindre byråerna har inte märkt av någon större skillnad gällande konkurrensen 
inom revisionsbranschen och de bedömer inte heller att konkurrensbilden kommer att 
förändras i framtiden. En av dem menar på att det är ett förtroendeyrke och att 
konkurrens sker med hjälp av kompetens och varken med priser eller resurser. Alla 
revisionsbyråer följer samma regelverk och kan ta del av de programvaror och 
tekniska resurser som finns tillgängliga på marknaden, precis som FAR:s (Kempe, 
2013, s. 31-32) studie tyder på. En annan mindre byrå menar däremot på att det kan 
bli svårare för mindre revisionsbyråer att hänga med i utvecklingen eftersom det blir 
alltmer komplexa arbetsuppgifter och bedömer att detta kan leda till en självsanering 
inom branschen snarare än konkurrens. Det blir svårt för de som ensamt driver 
revisionsbyrå att överleva samt att det kan bli fler sammanslutningar av företag i 
framtiden. Bland de större byråerna bedöms att de mest utvecklade byråerna och de 



	 62	

som kan visa vilken nytta utvecklingen har för kunden kommer lyckas bäst på 
marknaden. En av de större byråerna menar på att de mindre aktörerna kommer bli 
fler på grund av den ökade tillgängligheten som digitalisering och automatisering 
erbjuder och därmed kommer konkurrensen att öka. En annan nämner att 
konkurrensen beror på teknikutvecklingen och att det eventuellt kan leda till att nya 
konkurrenter uppstår vilket även FAR (2016a, s. 4-5) menar på är en potentiell påföljd 
av digitaliseringen. Bland revisionsbyråerna finns en uppfattning om att de större 
byråerna kommer att fortsätta ha en ledande position, men en mindre byrå menar 
samtidigt att det kommer att finnas en marknad även för mindre aktörer. 
Revisionsbyråerna är således relativt oeniga vad gäller den framtida konkurrensen 
inom revisionsbranschen och olika åsikter råder även inom de större respektive 
mindre byråerna.  
 
Vidare nämner både större och mindre byråer att det finns riskkapitalbolag som 
investerat i några av de större byråernas redovisningsverksamhet. En av de mindre 
byråerna säger att det innan revisionspliktens avskaffande för mindre bolag fanns en 
trend att revisionsbyråerna köpte redovisningsföretag för att säkerställa sin kundbas. I 
nuläget är det däremot tvärtom och de säljer istället redovisningsdelen för att kunna 
utöka rådgivningsdelen. Det är därför möjligt att byråerna blir rena revisionsföretag 
som förr i tiden. Detta bedömer vi skulle kunna leda till en ökad konkurrens inom 
branschen i samband med att byråernas tjänsteutbud separeras och blir egna 
verksamheter. I och med att diskussioner uppstått gällande revisionspliktens 
gränsvärden (Regeringen, 2018, s. 9-10) är det möjligt att det i framtiden är färre 
företag som är i behov av revision och således kan välja att anställa de nya 
redovisningsverksamheterna istället för en revisionsbyrå. Detta kan främst komma att 
påverka de mindre revisionsbyråerna eftersom deras kundbas består av mindre 
företag.        

6.4 Efterfrågan av revisionstjänster 
Revision är viktigt för samhället och hjälper till att skapa ett förtroende för företag 
och andra aktörer (Kempe, 2013, s. 13; Revisorsinspektionen, 2017, s. 7). Detta kan 
förklara varför revisorerna inom kategorin större byråer berättar att de tror på ett 
fortsatt behov av granskning och revisorernas kompetens i framtiden. En av dem 
menar på att förtroendet och relationen mellan byrån och kunden skapar värdet i 
revisionen vilket inte kommer att förändras inom de närmsta tio åren eller kunna 
ersättas av en ökad automatisering och robotisering, vilket återigen stärks av 
Lombardi (2014, s. 29-10) och FAR (2016a, s. 7). En annan större byrå menar på att 
behovet av revision kommer att kvarstå då allmänheten vill veta att saker och ting går 
rätt till. På liknande sätt som framförts i regleringsavsnittet finns det en uppfattning 
bland både de större och mindre byråerna om att börsbolag i framtiden kommer att 
efterfråga revision i högre grad än ägarledda bolag som istället kommer att efterfråga 
mer rådgivning. Även en av de mindre byråerna tror att efterfrågan på 
rådgivningstjänsterna kommer att öka i framtiden vilket går att återkoppla till faktorn 
branschglidning som grundar sig på en ökad rådgivning i framtiden. Respondenterna 
inom kategorin mindre byråer menar på att lagstiftningen kommer att styra efterfrågan 
vilket går att koppla till faktorn reglering och specifikt revisionsplikten. Bland de 
mindre byråerna nämns återigen att det finns förhoppningar om en efterfrågestyrd 
revision i framtiden. Liknande uppfattning har även en av de större byråerna som 
menar på att utan en revisionsplikt kommer det att bli enklare att hantera både 
rådgivning och revisionsgranskning. Utifrån det empiriska underlaget kan vi därmed 
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tyda att det kommer att finnas ett fortsatt behov av revisorer och dess kompetens i 
framtiden och att reglering kommer att ha störst betydelse för hur stor efterfrågan 
kommer att vara från företagens sida.  

6.5 Revisionsbyråernas förutsättningar inför framtiden 
Samtliga respondenter tillhörande kategorin större byråer nämner att de har bättre 
utvecklingsmöjligheter och resurser än mindre revisionsbyråer. Det är även en 
generell åsikt bland medarbetare inom Big seven som enligt FAR:s (Kempe, 2013, s. 
22-23) undersökning visade på att de värderar de trend-, konkurrent- och 
marknadsanalyser som byråerna besitter för att hålla sig attraktiva på marknaden. En 
liknande uppfattning bland de större byråerna är att de har bättre möjligheter att 
genomföra de teknikinvesteringar som behövs för utvecklingen. Vidare är en annan 
åsikt att större byråer kan utvecklas snabbare för att de har bättre ekonomiska 
förutsättningar än vad mindre revisionsbyråer har. Detta går att koppla till Istner-
Byman (2017) som menar på att större revisionsbyråer med hjälp av sina ekonomiska 
fördelar kan söka stöd hos konsulter med relevant kompetens som hjälper dem att 
utvecklas. Däremot menar de även att de mindre byråerna så småningom tar ikapp i 
samband med att teknik och system blir aktuell för alla på marknaden att ta del av. 
FAR:s (Kempe, 2013, s. 31-32) framtidsstudie och Rezaee et al. (2002, s. 148) visar 
på att det finns en ökad transparens i samhället och FAR menar vidare på att detta 
leder till att information och arbetsmetoder blir allt svårare att hålla hemliga i dagens 
samhälle. 
 
En av respondenterna inom kategorin större byråer anser att deras position som global 
byrå kan göra att de kan vara med och påverka framtiden i större utsträckning. Vidare 
menar han även på att det finns kompetent personal inom byrån som kan influera 
allmänheten och på så vis påverka framtida beslut. Detta kan kopplas till den hierarki 
inom organisationsfält som Eriksson-Zetterquist et al. (2015, s. 296) presenterar. 
Inom hierarkin är det de starkaste organisationerna som sätter spelreglerna vilket de 
mindre aktörerna sedan följer istället för att agera självständigt. Vi tolkar revisorns 
uttalande som att det är de större byråerna som i hög grad styr revisionsbranschen 
vilket i sin tur påverkar de mindre byråernas verksamhet.     
 
En uppfattning bland de större byråerna är dock att det alltid kommer att finnas 
kunder som hellre väljer de mindre revisionsbyråerna då de anser att de är mer 
personliga vilket även går att urskilja ur FAR:s (Kempe, 2013, s. 22-23) undersökning 
där medarbetare inom non-Big seven byråer anser att deras arbetsplats har en 
personlig och informell kultur. Bland de större byråerna nämns att mindre byråer 
jobbar mot mindre företag medan större byråer jobbar mot större företag vilket även 
Suneson (2004) och FAR (Kempe, 2013, s. 10-11) påstår. Vidare var även en 
uppfattning bland de större byråerna att eftersom mindre byråer jobbar mot mindre 
företag kanske det inte krävs lika välutvecklad teknik och av den anledningen tror en 
av de större byråerna att uppdelningen av kunder kan komma att bli ännu tydligare i 
framtiden.  
 
De mindre revisionsbyråernas uppfattning om deras förutsättningar skiljer sig från 
vad de större byråerna angett. En av dem anser att de större byråerna kan ha svårare 
att hinna med att ändra i sin verksamhet då de inte är lika flexibla som de mindre 
byråerna vilket också styrks av Istner-Byman (2017). En annan uppfattning är att 
förutsättningarna inte skiljer sig särskilt mycket mellan större och mindre 
revisionsbyråer då arbetet är så pass standardiserat. Detta går att återfinna i Nordlöf et 
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al. (2015, s. 698) som beskriver att det inte nödvändigtvis är företagets storlek i 
allmänhet som utgör skillnader mellan företag utan att det kan finnas andra faktorer 
som påverkar. Att arbetet är standardiserat kan även bero på att revisionsbranschen är 
hårt reglerad och att alla revisionsbyråer följer samma regelverk i utförandet av 
revisionen. Detta kan kopplas till den tvingande isomorfismen som enligt DiMaggio 
och Powell (1983, s. 150) uppstår när formella krav såsom lagstiftning skapas av 
starka organisationer, vilket i detta fall är staten. Isomorfism leder vidare till att 
organisationerna, det vill säga revisionsbyråerna, homogeniseras (Eriksson-
Zetterquist et al., 2015, s. 297) vilket kan förklara varför de mindre byråerna anser sig 
ha liknande förutsättningar som de större byråerna.  
 
En uppfattning hos en mindre byrå är att det sitter i människorna som arbetar inom 
deras byrå och att det är de som kunden väljer. Respondenterna bland de mindre 
byråerna påstår däremot att kompetensen kan skilja beroende på storleken på byrån. 
De anser att större byråer har tillgång till spetskompetens samt färdiga 
utbildningsplaner som de mindre byråerna inte har. Detta går att koppla ihop med 
Sundgren och Svanströms (2013, s. 51-52) studie där de förklarar att kompetensen 
hos mindre revisionsbyråer värderas högre då de kan uppleva svårigheter med att 
uppfylla kvalitetskraven. En uppfattning som de mindre byråerna delar är de har 
tillgång till samma tekniska lösningar som de större byråerna då även de använder sig 
av externa leverantörer vilket motsäger de större byråernas uppfattning. En av de 
mindre byråerna menar även att de konkurrerar med en bredare kunskap i och med att 
varje medarbetare deltar i flera delar av revisionsprocessen vilket gör att de får 
erfarenhet inom fler arbetsområden. Samma revisor menar däremot på att de kan 
uppleva större svårigheter när det gäller frågor som berör utlandet. Vi kan utifrån 
detta med stöd av Schöllhammer och Kuriloff (1979, refererad i Carson, 1985, s. 7-8) 
dra slutsatsen att de mindre byråerna inte upplever svårigheter med detta i dagsläget 
då de jobbar mot mindre och medelstora företag som vanligtvis innehar begränsade 
marknadsandelar på regionala samt lokala marknader. Slutligen anser även en av de 
mindre byråerna att de större byråerna kan ha det lättare då fler känner till deras 
varumärke. 

6.6 Större revisionsbyråers andel fysiska kontor i framtiden  
En uppfattning bland respondenterna är att det finns en risk att antalet kontor minskar 
i framtiden precis som Sigblad (2018) beskriver har hänt inom bankbranschen. En 
respondent förklarar att det kan bli svårt att behålla de allra minsta kontoren och en av 
byråerna berättar dessutom att de redan har minskat antalet kontor på grund av att de 
haft för få medarbetare. Det framkommer däremot att revisionsbranschen inte har 
samma mängd kontor som bankbranschen haft, vilket gör att det inte ens är möjligt att 
samma omfattande nedskärning kommer ske bland revisionsbyråerna. Revisorerna 
menar även på att digitaliseringen förmodligen kommer att göra det enklare att arbeta 
på distans i framtiden vilket styrks av Carretero och Blas (2014, s. 1225). En av 
respondenterna påstår därför att antalet medarbetare inte nödvändigtvis påverkas av 
att antalet kontor minskar i och med att personalen blir mer platsoberoende. Däremot 
är uppfattningen att kunderna föredrar och värderar att träffas personligen på ett 
kontor och framförallt när det gäller rådgivningstjänster. Genom att finnas tillgänglig 
på ett lokalt kontor kan det därmed underlätta för revisorerna att skapa ett förtroende 
hos kunden vilket i sin tur även gynnar försäljningen av tjänsterna då dessa i hög grad 
bygger på förtroende. Av den anledningen finns en uppfattning bland de större 
byråerna att fysiska kontor kommer att finnas kvar i framtiden. Inom bankbranschen 
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är det vanligt att kunderna söker sig till digitala tjänster såsom mobilappar vilket har 
bidragit till nedskärningen av kontor (Linder Lindberg 2015). Även fast det sker en 
ständig utveckling inom digitalisering (Kempe, 2013, s. 26; FAR, 2016a, s. 5; Kaplan, 
2012, s. 13), bedömer en av revisorerna att revisionsbranschen inte kommer att 
utvecklas till någon form av mobilapplikation. Detta motsäger således att 
nedskärningen av kontor skulle påverkas av digitaliseringen. Framtiden är dock oviss 
inom digitalisering och automatisering och det diskuteras både för och emot att 
tekniken skulle ta över den mänskliga kompetensen (Lombardi, 2014, s. 2930; 
Kempe, 2016a, s. 10), därför kan det vara svårt att bedöma hur detta påverkar var och 
hur framtida revisionstjänster kommer utföras.     

6.7 Utvecklad analysmodell 
Utifrån det empiriska underlaget har vi kunnat se att faktorerna kommer att ha en 
påverkan på framtidens revision. Däremot är effekten av dem olika stora, både för 
revisionsbranschen i allmänhet men även för våra respondenter och deras tillhörande 
byråer. Vi har kunnat se kopplingar mellan empiri och vår teoretiska referensram som 
både bekräftar, utvecklar och motsäger tidigare forskning och litteratur. Analysen har 
mynnat ut i en modell som presenteras i figur 2, vilket är en utvecklad modell av den 
sammanfattande analysmodell som presenteras i figur 1. Utifrån denna modell kan vi 
dra slutsatser om framtidens revision kopplat till de sex faktorerna samt till 
undersökningens respondenter. Vi utvecklar modellen nedan i kapitel 7 för att sedan 
kunna besvara studiens forskningsfråga.   
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7. Avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel återkopplar vi till studiens syfte och problemformulering 
samt presenterar de slutsatser som vi kunnat utläsa utifrån analyskapitlet. Vidare 
redogör vi för studiens praktiska rekommendationer samt dess samhälleliga aspekter. 
Vi ger även förslag till fortsatt forskning inom ämnet samt reflekterar över vår studie 
utifrån ett antal kvalitetskriterier.  

7.1 Slutsatser 
Framtidens revision är ett aktuellt ämne i och med de förändringar som samhället står 
inför. Revisionsbranschen behöver följa samhällets utveckling och anpassa sig för att 
revisorns roll ska vara fortsatt accepterad i framtiden och behålla sin relevans. I denna 
studie har vi syftat till att undersöka framtidens revision med utgångspunkt i sex olika 
faktorer (1) Digitalisering och automatisering, (2) Globalisering, (3) Branschglidning, 
(4) Reglering, (5) Hållbarhets- och samhällsfrågor och (6) Revisorsyrkets 
attraktionskraft. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer 
med revisorer från både större och mindre revisionsbyråer för att studera deras 
inställning till ämnet samt se ifall denna skiljer sig beroende på byråns storlek. En 
analys av det empiriska underlaget med stöd av vår teoretiska referensram mynnar ut i 
fyra slutsatser som ämnar besvara följande forskningsfråga: 
 

Hur resonerar större och mindre revisionsbyråer gällande revisionsbranschens 
framtid?     

7.1.1 Slutsats 1: Faktorernas samhörighet  

Analysen visar på att faktorerna har ett samband med varandra och i många fall 
hänger ihop på ett eller annat sätt vilket gör det svårt att i vissa fall dra tydliga gränser 
mellan dem. Genom följande exempel, vilket även illustreras i figur 2, kan vi visa på 
hur de kan tänkas påverka varandra. I takt med att allt mer digitaliseras och 
automatiseras frigörs tid bland revisorerna som de kan omfördela på andra 
arbetsuppgifter. Analysen visar att revisorerna gärna väljer att lägga denna tid på att 
erbjuda sina kunder rådgivning vilket även är en efterfrågad tjänst bland kunderna. 
Denna så kallade branschglidning kan i sin tur påverka revisorsyrkets attraktionskraft 
i och med att de anser att det är ett utvecklande och roligt arbete. Attraktionskraften 
påverkas även av regleringen, dock i negativ benämning. Numera har yrket blivit 
mindre attraktivt på grund av ökade dokumentationskrav samt att vägen från 
utbildning till påskrivande revisor bedöms vara allt för lång och komplicerad. 
Reglering har i sin tur en direkt påverkan på hållbarhets- och samhällsfrågor i och 
med kravet på hållbarhetsredovisning. Inom detta område kan regleringen även 
komma att påverka revisorn specifikt ifall kraven på granskning av 
hållbarhetsredovisningen utökas i framtiden. Hållbarhets- och samhällsfrågor kan i sin 
tur påverkas av att vi lever i en mer globaliserad värld vilket gör att konsumenter 
börjat uppmärksamma företagens val och agerande. Slutligen kan globalisering och 
digitalisering sammankopplas då de båda medför en ökad tillgänglighet som 
exempelvis kan leda till ett platsoberoende. Samtliga faktorer kan således kopplas 
samman i en kretsgång.           
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7.1.2 Slutsats 2: Faktorer som påverkar framtidens revision i större omfattning  

Utifrån analysen har vi däremot kunnat identifiera att det finns vissa faktorer som 
revisionsbyråerna anser vara mer centrala för framtidens revision, vilka vi bedömt 
vara digitalisering och automatisering, branschglidning och reglering (se figur 2). 
Digitalisering och automatisering är ett omdiskuterat ämne inom flera sektorer och 
våra respondenter bekräftar att denna faktor även har påverkat deras arbete samt 
kommer att vara ett aktuellt ämne även i framtiden. Revisorernas arbetssätt har 
alltmer övergått till digitala lösningar och i framtiden förväntas även 
automatiseringsprocesser införas, åtminstone för de enklare administrativa 
uppgifterna. Denna faktor menar revisorerna kommer göra så att mer tid frigörs som 
de kan ägna åt andra uppgifter. Samtidigt kommer utvecklingen av digitaliseringen 
och automatisering innebära att utbildning inom området krävs för att kunna bemöta 
den nya efterfrågan av IT-kompetens. Vidare tyder vår studie på att 
revisionsbranschen i framtiden kommer att inkludera rådgivning i högre omfattning 
eftersom denna tjänst bedöms få en ökad efterfrågan bland kunderna. Revisorerna ser 
rådgivning som en utvecklande och givande del av deras arbete, men trots att detta ses 
som positivt utifrån revisorernas perspektiv bör det ifrågasättas hur det kan komma att 
påverka revisionsbranschen i sig om själva revisionen minskar i sin omfattning. 
Slutligen visar studien på att reglering har en direkt påverkan på revisionsbranschen. 
Detta har varit märkbart inom branschen de senaste tio åren och förväntas även få en 
fortsatt betydelse i framtiden. Revisorerna anser att revisionen har blivit mer styrd av 
reglering på grund av ökade krav och införandet av checklistor. Resultatet visar på att 
den mer regelstyrda revisionen inte är anpassad fullt ut för ägarledda bolag och att en 
enklare revision önskas av revisionsbyråerna. Vi kan utläsa att revisorerna önskar en 
mer efterfrågestyrd revision vilket skulle kunna förverkligas genom en begränsning 
av revisionsplikten. Detta kan i sin tur leda till att revisorerna kan arbeta mer fritt med 
rådgivningsdelen.  	

7.1.3 Slutsats 3: Faktorer som påverkar framtidens revision i mindre omfattning  

Vidare har vi kunnat urskilja utifrån resultatet att de resterande tre faktorerna, 
globalisering, hållbarhets- och samhällsfrågor samt yrkets attraktionskraft, bedömts 
som mindre väsentliga av revisionsbyråerna (se figur 2). Vi har inte kunnat utläsa 
någon direkt koppling mellan globaliseringen och revisionsbranschen vilket i vår 
analys grundar sig på att undersökningsenheterna främst arbetar mot mindre och 
medelstora bolag som inte bedriver någon större verksamhet utanför Sverige. 
Revisorerna anser vidare att hållbarhets- och samhällsfrågor är viktiga för samhället i 
stort. De ser däremot ingen tydlig koppling till revisionsbranschen eftersom deras 
kunder inte är intresserade av dessa frågor och därav är det ingen central faktor för 
revisionsbyråerna. Att intresse saknas kan på liknande sätt som i faktorn globalisering 
bero på att byråernas kunder är av mindre karaktär vilket i sin tur gör att de inte 
omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning. Slutligen visar studien på att 
revisorsyrkets framtida attraktionskraft blir ett resultat av hur de tre mest 
betydelsefulla faktorerna kommer att hanteras. De respondenter som bedömer att 
revisorsyrket kommer att bli mer attraktivt har främst kopplat det till digitaliseringen 
och branschglidning medan den faktor som talar emot yrket är regleringen.  
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7.1.4 Slutsats 4: Jämförelse mellan större och mindre revisionsbyråer   

Resultatet har visat på att större och mindre revisionsbyråer har en relativt likartad 
inställning till framtidens revision kopplat till de faktorer som vår studie behandlar. I 
slutsats 2 och 3 framkom vilka faktorer som bedömts vara mer eller mindre 
betydelsefulla inför framtiden. Inom digitalisering och automatisering, 
branschglidning samt reglering har samtliga revisorer bidragit med utvecklande svar 
och motiveringar gällande både problem och möjligheter. Inom de övriga tre 
faktorerna har svaren däremot inte varit lika utvecklande och en större osäkerhet 
återfinns bland revisorernas argument. Utifrån analysen kan vi därför konstatera att 
uppdelningen av faktorerna kan appliceras på både större och mindre revisionsbyråer, 
vilket illustreras i figur 2 med en sammanslagning av de två jämförelsegrupperna. 
Slutsatserna gällande vilka faktorer som är mer och mindre betydelsefulla är således 
lika för båda grupperna men däremot kan vi utläsa vissa skillnader i hur de större 
respektive mindre byråerna argumenterar och motiverar detta. 	
 
Båda jämförelsegrupperna nämner en liknande strategi för att hantera framtiden vilket 
är att hålla sig uppdaterade och medvetna om framtiden samt hänga med i den 
tekniska utvecklingen. Vi kan dock utläsa att det finns en naturlig åtskillnad mellan 
större och mindre revisionsbyråer inom strategier i och med att de större byråerna 
tillhör globala verksamheter och därmed omfattas av centrala strategier. De mindre 
byråerna måste istället följa konkurrenternas utveckling vilket gör att de blir beroende 
av andra aktörer. En intressant upptäckt är däremot att båda grupperna anser sig ha 
goda förutsättningar inför framtiden. De större byråerna menar på att de har bättre 
resurser och utvecklingsmöjligheter medan de mindre byråerna istället anser att de 
kan möta kunderna på annat sätt. Detta tyder på att den allmänna bilden av att mindre 
byråer har en svagare position i förhållande till de större byråerna inte nödvändigtvis 
behöver påverka deras möjlighet att hantera framtiden. Samtidigt leder detta till en 
god konkurrens inom framtidens revisionsbransch då båda grupperna bedömer sig 
vara konkurrenskraftiga gentemot varandra. Utifrån analysen har vi slutligen kunnat 
utläsa att båda jämförelsegrupperna anser att revision är ett förtroendeyrke. Det är 
därför upp till varje enskild byrå att lyckas erbjuda kunderna det de efterfrågar och 
bygga upp en långsiktig relation till kunden.       

7.2 Praktiska rekommendationer och samhälleliga aspekter 
Denna studie riktar sig främst till revisionsbyråer som kan nyttja studiens resultat för 
att förbereda sig inför den framtida revisionsbranschen. Studien bidrar med ett 
bredare perspektiv över framtida påverkningsfaktorer vilket gör att byråerna med 
hjälp av studiens resultat kan positionera sig och skapa strategier i takt med 
branschens utveckling. Utifrån studiens resultat har vi kunnat utläsa att vissa faktorer 
kan komma att få större betydelse än andra, vilka är digitalisering och automatisering, 
reglering samt branschglidning. Resultatet kan underlätta för revisionsbyråerna att 
veta vilka faktorer som de bör lägga större vikt vid för att på så sätt hålla sig 
konkurrenskraftiga på marknaden även i framtiden. På motsatt sätt indikerar resultatet 
på att globalisering, hållbarhets- och samhällsfrågor samt yrkets attraktionskraft är 
faktorer som kan komma att påverka utvecklingen av framtidens revisionsbransch i 
mindre utsträckning. På individnivå kan studiens resultat ge vägledning åt revisorer 
samt nyexaminerade ekonomistudenter för att ge dem en inblick över yrkets framtid. 
Studien har visat på att rådgivning kan komma att få en större roll inom branschen, 
vilket eventuellt kan ha en påverkan på vem som passar för yrket i och med att den 
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traditionella revisorsrollen således förändras. Resultatet har även visat på att yrkets 
arbetsuppgifter tenderar att bli mer tekniskt baserade, vilket i sin tur innebär att 
utbildningsanordnare kan behöva se över revisorernas utbildning gällande detta.  
 
Som tidigare nämnt bidrar revision med att säkerställa att finansiell information ger 
en rättvisande bild av verkligheten. Revisorn har således en viktig roll för samhället i 
stort och specifikt för företagens olika intressenter. Eftersom yrket är av betydelse för 
diverse samhällsaktörer bör det även finnas ett intresse bland dessa att få insikt i hur 
revisionsbranschen kan komma att utvecklas i framtiden. I denna studie bidrar vi med 
en ökad förståelse gällande denna utveckling och visar på att förändringar kan komma 
att ske, vilket i så fall kan förändra revisorns roll. Samtidigt har några av de faktorer 
som studien omfattar, exempelvis globalisering, digitalisering och automatisering 
samt hållbarhets- och samhällsfrågor, en direkt koppling till samhälleliga aspekter.   

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har vi ämnat tillföra ett bredare perspektiv över olika faktorer som kan 
komma att påverka framtidens revisionsbransch. Vidare har vi studerat samspelet 
mellan faktorerna samt gjort en jämförelse mellan större och mindre revisionsbyråer 
för att skapa en uppfattning om storleken kan ha betydelse inför framtiden. 
Framtidens revision är ett brett ämne och vi har under studiens genomförande 
identifierat ett flertal potentiella framtida forskningsområden inom ämnet.    
 
Denna studie har genomförts med respondenter som är verksamma i Umeå, Skellefteå 
och Örnsköldsvik. Gemensamt för våra respondenter är att majoriteten av deras 
kunder består av små och medelstora bolag, vilket kan förklaras av vår geografiska 
avgränsning. Större företag såsom börsnoterade bolag är oftast lokaliserade i 
storstadsregioner. På grund av detta kan vårt val av respondenter ha påverkat de 
erhållna svaren och det är möjligt att ett annat urval hade kunnat ge ett annat resultat. 
Vi kan se att ett flertal av faktorerna har påverkats av den typ av kunder som våra 
respondenter inriktar sig på. De flesta av revisorerna i denna undersökning har 
exempelvis inte berörts av kravet på hållbarhetsredovisning eller globalisering på 
grund av storleken på deras kunder. Vidare kan argumenten gällande faktorn reglering 
ha påverkats av kundernas storlek i och med att respondenterna bedömt att den 
nuvarande lagstiftningen inte är anpassad utefter deras kunder utan är mer lämpad åt 
större bolag. Vi anser därför att det skulle vara intressant att göra samma studie på en 
större ort där det finns kunder av alla storlekar, vilket skulle kunna ge ett annat 
perspektiv på faktorerna. Vi bedömer även att kontrasterna mellan större och mindre 
byråer kan vara större på en sådan ort eftersom fler aktörer är verksamma på samma 
marknad vilket kan påverka exempelvis konkurrensen eller förutsättningarna. Vidare 
kan det vara av intresse att omfatta fler respondenter i studien. För att ge studien en 
ökad generaliserbarhet hade samtliga byråer inom Big seven kunnat inkluderas. Det 
kan även tänkas att en liknande kvantitativ studie hade kunnat genomföras med 
exempelvis ett enkätformulär, vilket hade gett tydligare statistiska svar över vilka 
faktorer som revisorer i mindre respektive större byråer bedömer vara mer eller 
mindre betydelsefulla.    
 
Denna studie fokuserar på revisionsbranschen men som vi nämnt tidigare är revisions-
, redovisnings- och rådgivningsbranschen nära sammankopplade med varandra. Detta 
är även tydligt i och med att samtliga deltagande byråernas erbjuder alla tre områden i 
deras tjänsteutbud. Av den anledningen kan det vara relevant att även inkludera 
medarbetare som arbetar med redovisnings- och rådgivningsfrågor i studien vilket 
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hade kunnat leda till ett bredare perspektiv på revisionsbranschens framtid. Ett annat 
alternativ för att ge ökad förståelse för studiens forskningsfråga hade varit att omfatta 
intervjuer med branschexperter såsom FAR eller Revisorsinspektionen samt övriga 
sakkunniga personer inom respektive framtidsfaktor. Experternas bedömningar hade 
sedan kunnat jämföras med revisionsbyråernas argument. Vår studie behandlar frågor 
som är relativt ovissa eftersom de berör framtiden som är svår att uttala sig om i 
förväg. Slutligen vore det därför intressant att göra en liknande studie om exempelvis 
tio år för att jämföra resultaten och se hur väl vår undersökning stämmer överens med 
framtidens verklighet.    

7.4 Kvalitetskriterier  
En verifiering av kvalitativ forskning är väsentlig för att kunna bedöma 
trovärdigheten i studien. Det är viktigt att kunna påvisa att resultatet är baserat på 
metoder och handlingssätt som står för god forskning (Denscombe, 2009, s. 378). Vid 
kvantitativa studier är validitet och reliabilitet två viktiga aspekter att ta i beaktning. 
Med validitet menas att forskaren undersöker det som önskas att undersöka och 
reliabilitet innebär att de mätningar som görs i studien ska vara gjorda på ett korrekt 
sätt (Thurén, 2013, s. 26). Det har förts diskussioner inom kvalitativ forskning 
gällande begreppen validitet och reliabilitet och om denna typ av forskning borde 
bedömas utifrån andra kriterier än de som används inom kvantitativ forskning. 
Lincoln och Guba samt Guba och Lincoln (1985; 1994, refererade i Bryman & Bell, 
2013, s. 402-403) presenterar istället trovärdighet och äkthet som två kriterier som bör 
användas för bästa möjliga verifiering av kvalitativ forskning. Den främsta 
anledningen till att de tvekar på användningen av validitet och reliabilitet är på grund 
av att dessa kriterier förutsätter att endast en bild av den sociala verkligheten påvisas i 
studien. De anser istället att det kan förekomma flertalet beskrivningar och bilder av 
verkligheten vilket även vi bedömer kan gälla för vår studie då våra respondenter kan 
ha olika uppfattningar om deras situation kopplat till framtidens revision. Vidare kan 
trovärdigheten beskrivas med hjälp av fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering. Denscombe (2009, s. 378) förklarar att trovärdighet är 
ett essentiellt kriterium att ta i beaktning vid forskning och av den anledningen har vi 
valt att förhålla oss till de fyra delkriterier under studiens gång för att kunna 
upprätthålla en så hög trovärdighet och kvalitet som möjligt.   
 
Det första kriteriet tillförlitlighet är uppfyllt om forskaren kan återge en tydlig bild av 
verkligheten som överensstämmer med de observationer som genomförts. 
Beskrivningen av verkligheten ska således accepteras av andra (Lincoln & Guba, 
1985; Guba & Lincoln 1994, refererade i Bryman och Bell, 2013, s. 403). För att 
försäkra oss om att vi tolkat respondenternas svar på rätt sätt deltog vi båda under 
samtliga intervjutillfällen, vilket även gav oss mer utvecklade svar i och med att båda 
hade möjlighet att ställa följdfrågor. Vidare skickade vi även ut samtliga 
transkriberingar till respektive respondent för godkännande för att på så sätt kunna 
återge en tydlig och sann bild av verkligheten. Samtliga respondenter som deltagit i 
studien har en lång erfarenhet inom revisionsbranschen och därav bedömer vi att de 
har tillräcklig kunskap för att kunna återge en rättvis bild av verkligheten.  
 
Överförbarhet innebär att att resultatet går att överföra i en annan omgivning och 
miljö. Inom kvalitativ forskning är en central del att tolka resultatet och dess unika 
egenskaper på ett mer detaljerat plan (Lincoln & Guba, 1985; Guba & Lincoln 1994, 
refererade i Bryman & Bell, 2013, s. 403-404). Vi anser inte att resultatet kan 
generaliseras till andra miljöer eftersom vi baserat studien på en begränsad andel 
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respondenter. Om en liknande studie däremot skulle genomföras med samma 
förutsättningar och avgränsningar bedömer vi att resultatet skulle kunna få en 
liknande innebörd. Vidare finns en risk att personliga åsikter kan ha påverkat studiens 
utfall vilket också talar för problematiken med att överföra resultatet.    
             
Vidare presenterar Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman och Bell, 2013, s. 
405) kriteriet pålitlighet som innebär att forskarna är kritiska och förhåller sig utifrån 
en granskande attityd. För att uppfylla detta delkriterium måste samtliga delar och 
faser av forskningsprocessen redogöras för. Detta är viktigt för att påvisa att de val 
som forskarna gör under studien är passande för forskningen. De rekommenderar 
vidare att kollegor kontrollerar och bedömer de tillvägagångssätt som används under 
forskningens gång. I denna studie har vi gjort tydliga redogörelser för de val och 
tillvägagångssätt som vi genomgående följt under studiens gång. Vidare har vi även 
sökt stöd hos handledare och andra studenter i samband med seminarium där vi fått 
kritik, vägledning och tips.  
 
Delkriteriet konfirmering, även kallat bekräftelse, innebär att forskarna är medvetna 
om de svårigheter som råder för att hålla ett objektivt synsätt i forskningen. Forskarna 
ska för att uppnå konfirmering agera i god tro under hela forskningsprocessen. Det 
ska framgå att forskarna inte avsiktligen involverat sina personliga åsikter eller 
teoretiska kunskaper i slutsatserna (Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman och 
Bell, 2013, s. 405). Vi har för att i största möjliga mån uppfylla konfirmeringen 
presenterat våra teoretiska och praktiska erfarenheter inom ämnet i förförståelsen för 
att ge läsaren förståelse för hur resultatet eventuellt kan ha påverkats och tolkats 
utifrån våra tidigare erfarenheter.   
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Appendix 1: Mejlmall 
 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi läser vår sista 
termin på Civilekonomprogrammet och är därmed i full gång med att skriva vårt 
examensarbete. Vår studie syftar till att undersöka hur revisionsbyråer ställer sig 
gällande “framtidens revision”. Vad ser revisionsbyråer för utmaningar, möjligheter 
och problem med de förändringar som framtiden eventuellt kan föra med sig? Vidare 
vill vi studera om inställningen till framtidens förändringar skiljer sig åt mellan byråer 
beroende på deras storlek.  
 
Vi skulle gärna vilja att er byrå deltog i vår undersökning och att vi kan få komma i 
kontakt med en anställd hos er som kan avvara en timme för en intervju gällande 
framtidens revision. Vi söker en revisor och eftersom vi är intresserade av både 
historia och framtiden inom branschen ser vi gärna att denne har relativt lång 
erfarenhet inom branschen (omkring fem år). Intervjufrågorna är mestadels öppna i 
sin karaktär men några frågor riktar sig även specifikt till er byrå. Vi hoppas i första 
hand att få träffa er personligen men att genomföra intervjun via telefon är också 
möjligt. Vi är flexibla gällande datum och tid för intervjun. 
 
Vi skulle vara otroligt tacksamma om ni vill vara delaktiga i vår studie. Återkoppla 
gärna så snart som möjligt om ni har möjlighet att delta i intervjun. Vid frågor eller 
funderingar är ni välkomna att maila oss på nedanstående adresser.      
 

Med vänliga hälsningar,  
 
Lovisa Forss 
Mejladress:  
Telefonummer:  
 
Emma Håkansson 
Mejladress: 
Telefonummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Appendix 2: Intervjuguide 
 
Inledande information 

• Presentation av oss själva samt studiens syfte.  
• Fråga om respondenten samtycker till inspelning med bandspelare.  
• Redogörelse för hur respondentens svar kommer att användas och att svaren 

kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. 
• Information om intervjuns tidsram. 
• Fråga om respondenten vill vara anonym eller ej samt informera att alla svar 

är frivilliga och att intervjun när som helst kan avslutas.   
 
Bakgrundsfrågor 

1. Vad är din befattning och roll i företaget och hur många års erfarenhet har du 
inom yrket revision? 

2. Till mindre byråer: Hur länge har er byrå funnits?  
 

3. Hur många anställda revisionsmedarbetare har ni på det kontoret där du 
jobbar? 
 

4. Hur ser fördelningen mellan tjänsteutbudet ut på ert kontor (Revision, 
redovisning, rådgivning)?   
 

5. Vad har ni för typ av kunder ni arbetar mot, med hänsyn till storlek? 
 
Tema 1: Framtidens revision med öppna frågor  

6. Om du skulle jämföra hur revisionsbranschen ser ut idag jämfört med för 10 år 
sedan, vad ser du för skillnader?  

 
7. Om du istället skulle blicka framåt, hur tror du att revisionsbranschen ser ut 

om 3 år jämfört med idag? 
 

8. Om du istället skulle blicka framåt, hur tror du att revisionsbranschen ser ut 
om 10 år jämfört med idag? 
 

9. Vad ser ni för problem, utmaningar och möjligheter med detta (kopplat till de 
faktorer de nämner ovan i fråga 5-7) 

 
Tema 2: Framtidens revision med riktade frågor 

10. Hur ser du kring…  
 

• Digitalisering & automatisering? 
• Globalisering? 
• Branschglidning? 
• Reglering? 
• Hållbarhets och samhällsfrågor? 
• Revisorsyrkets attraktionskraft?   

 
Tema 3: Strategier för att hantera framtiden  

11. Vad har ni för strategier för att anpassa er till framtidens förändringar? 



 
 
Tema 4: Konkurrens inom revisionsbranschen 

12. Vad tror ni om konkurrensen inom revisionsbranschen i framtiden, och tror ni 
att de faktorer vi berört tidigare kan ha påverkan på detta?   
 

Tema 5: Efterfrågan av revisionstjänster 
13. Hur tror du att efterfrågan på revisionstjänster kommer se ut i framtiden?  

 
Tema 6: Revisionsbyråernas förutsättningar inför framtiden 

14. Till större byråer: Tror du att era förutsättningar inför framtiden skiljer sig i 
jämförelse med mindre och medelstora revisionsbyråer? 

 
15. Till mindre byråer: Tror du att era förutsättningar inför framtiden skiljer sig i 

jämförelse med större revisionsbyråer? 
 
Tema 7: Större revisionsbyråers andel fysiska kontor i framtiden 

16. Till större byråer: Under de senaste åren har banker påbörjat en nedskärning 
av fysiska kontor runt om i landet. Tror du att en liknande situation kan uppstå 
inom revisionsyrket?  

  
Avslutande frågor och information 

• Finns det något du vill tillägga som du kommit på under tiden, eller något 
annat som du tror kan vara viktigt för vår studie?  

• Tacka för respondentens medverkan. 
• Informera att vi kommer maila en transkribering av denna intervju till 

respondenten så att denne kan läsa och godkänna sammanställningen.  
• Fråga om vi kan kontakta respondenten för eventuella förtydliganden. 
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