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Sammanfattning 

Det nuvarande företagsklimatet efterfrågar finansiell information som anses 

relevant och pålitlig för att underlätta beslutsfattandet hos chefer, investerare 

och anställda. Revision har fungerat som ett kontrollerande organ som 

säkerställer att den finansiella informationen är trovärdig. Revisionsbranschen 

är en av många branscher som förändras kontinuerligt på grund av 

digitaliseringen. Digitalisering anses vara en av samhällets starkaste globala 

förändringskrafter. Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för 

digitaliseringens påverkan på revision och för att uppfylla syftet besvarar studien 

hur revisionsprocessen förändras på grund av digitaliseringen och vilka 

kompetenser som kommer att behövas hos revisorer i den digitala miljön. 

Studien tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi, där tio stycken 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med både systemutvecklare och 

revisorer. Den teoretiska referensramen och empirin följer en struktur av 

revisionsprocessen, digitaliseringen och kompetensbehov. Vidare bygger 

analysen på respondenternas olika svar och relevant teori. Studien visar att 

branschen är positivt påverkad av digitaliseringen, där effektivitet anses vara en 

av de främsta fördelarna som digitaliseringen medför. Revisionsprocessen 

genomgår ett skifte från statistiska urval till dataanalyser av företagens hela 

datamängder. Manuella moment elimineras och ger revisorerna mer tid åt 

rådgivning. Rollen som rådgivare kräver mer kvalificerad kunskap och därmed 

visar studien också att det finns ett kunskapsgap mellan universiteten och 

revisionsbyråerna. Digitaliseringen har skapat en efterfrågan av mer kvalificerad 

personal, vilket leder till att färre nyexaminerade personer anställs. Studien visar 

slutligen att IT-kunskap är en av nyckelkompetenserna i framtidens 

revisionsbransch. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Revision, Digitalisering, Automatisering, Informationsteknologi, Artificiell 
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Abstract 

The current business environment demand financial information which are 

considered relevant and reliable, to ease the managers, investors and employees’ 

decision-making. Auditing has acted as a controlling body to ensure credible 

information. The audit industry is one of many industries that are constantly 

changing due to digitalization. Digitalization is considered to be one of society's 

strongest global forces of change. The aim of the study is to create an increased 

understanding of the impact of digitalization on auditing and to fulfil the 

purpose of the study, which is done by answering how the audit process changes 

due to digitalization and what skills that are necessary for auditors in the digital 

environment. A qualitative research strategy is applied, where ten semi-

structured interviews were conducted with both system developers and auditors. 

The theoretical framework and empirics are structured by the audit process, 

digitalization and competence needs. Furthermore, the analysis is based on 

different answers of the respondents and relevant theory. The study implies that 

the industry is positively influenced by the digitalization, where efficiency is one 

of the top benefits. The audit process undergoes a shift from statistical 

selections to data analyses of companies' entire data volumes. Manual operations 

are eliminated and gives the auditors more time for consulting. The role of 

consultant requires more qualified knowledge and therefore the study also 

demonstrate a knowledge gap between universities and audit firms. 

Digitalization has created a demand for more qualified staff that leads to fewer 

newly graduated persons being employed. The study also displays that IT-

knowledge is one of the key competencies in the future audit industry. 
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1. Inledning  

1.1. Problembakgrund 

Vi lever i en tid där beslutsfattare är beroende av finansiell information som är 

relevant, pålitlig och som går att förstå. Utan finansiell information blir det 

svårare för chefer, investerare och anställda att genomföra välgrundade beslut. 

Revision kan beskrivas som ett kontrollerande organ som säkerställer att 

information är tillförlitlig och trovärdig (Eilifsen et al. 2013). Således existerar 

revision för att fylla ett behov i samhället och därmed kan det också förväntas 

att revision kommer att förändras i takt med att samhällets behov och 

efterfrågan förändras (Porter et al. 2014). Utvecklingen av revision är intressant 

att studera ur ett vetenskapligt perspektiv men också för samhället i stort. 

Historiskt sett har revision utvecklats och påverkats av olika faktorer som 

förändrats i samhället över tid. Enligt Porter et al. (2014) är den teknologiska 

utvecklingen en sådan faktor, som skett globalt över hela världen. Den 

teknologiska utvecklingen har successivt ökat inom flertalet branscher under de 

senaste decennierna och enligt Kairos Future (2016) kan digitalisering och 

automatisering vara en av samhällets starkaste globala förändringskrafter. Redan 

i slutet av 50-talet uppmärksammades potentialen av att automatisera processer 

inom redovisnings- och revisionsbranschen. Det började i processer som till 

exempel lönehantering och inventeringar och har därefter blivit en betydande 

del hos de flesta företag (Keenoy 1958; Alles et al. 2008). Det digitala 

användandet inom revisionsbranschen har medfört förändringar i 

revisionsprocessen och bidragit till att effektivisera revisionsyrket (Kuruppu & 

Oyelere 2017). Enligt Banker et al. (2002) har informationsteknologi (IT) 

möjliggjort effektiviseringar genom att automatisera delar av revisionen. 

Digitalisering anses därför ha en betydande roll i utvecklingen av revision och 

är således intressant att studera närmare. 

Det sker förändringar i företagsklimatet, vilket bidrar till att revisionsbranschen 

utvecklas. Företagsklimatet är idag mer snabbrörligt och komplext, vilket gör att 

dagens företag behöver vara betydligt mer flexibla för att fortsätta vara 

framgångsrika. För att uppnå detta krävs mer relevant information och 

utvecklingen inom IT möjliggör detta (Lombardi et al. 2015; Appelbaum 2017). 

Det ekonomiska klimatet har även förändrats inom revisionsbranschen enligt 

Porter et al. (2014), där konkurrensen forcerar revisionsbyråerna att effektivisera 

verksamheterna för att behålla och förbättra sina positioner på marknaden. 

Bedard et al. (2008) menar att det fortsatta ökandet av företagens komplexitet 

och storlek har medfört att företagets riskexponering också stegrats. Krav har 
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därför ställts på att revisionen ska bli mer effektiv. Flertalet finansiella skandaler 

sedan 2000-talets början, som exempelvis Enronskandalen år 2001, har också 

påverkat kraven som ställs på revision, vilket triggade en regleringsfas inom 

revisionsbranschen (Porter et al. 2014). Revision måste ske inom reglerade 

ramar oavsett vilken teknologi som finns att tillgå, vilket gör att utvecklingen 

behöver hanteras inom dessa ramar (Appelbaum et al. 2017).  

1.2. Problemdiskussion 

Mycket av arbetet inom redovisning och revision sker redan digitalt, men 

Lombardi et al. (2015) menar att revisionsbranschen inte har lyckats maximera 

nyttan av denna utveckling. I ett flertal studier förutspås en förändring inom 

revisionsbranschen, där dagens revision behöver utvecklas för att fortsätta vara 

en relevant och värdefull tjänst för investerare, kreditgivare och andra användare 

av de finansiella uttalandena (Hunton & Rose 2010; Lombardi et al. 2015; Alles 

2015). Studier visar att tekniken finns för att genomföra en mer omfattande 

revision med ett mer digitaliserat och automatiserat arbetssätt, men det har dröjt 

på grund av den kostsamma implementeringen (Lombardi et al. 2015; Chou et 

al. 2007; Hunton & Rose 2010). Vidare förklaras att den digitala utvecklingen av 

revisionsbranschen kommer leda till en skiftande organisationsstruktur, vilket 

också betyder förändrade kompetensbehov inom revisionsbyråerna. FAR, 

Sveriges branschorganisation för revisorer, beskriver det som ett paradigmskifte 

inom revisionsbranschen (Kairos Future 2016). Detta paradigmskifte är något 

som Alles och Gray (2016) också betonar, där revisionsbyråernas medarbetare 

måste involveras i utvecklingen. En bransch som blickar mot framtiden gör det 

möjligt att ligga steget före, undvika fallgropar och lättare ta tillvara på de 

möjligheter som ryms i förändringar. För att förstå vart revisionen är på väg 

behöver vi förstå var den har varit och hur revisionen har utvecklats fram till 

idag (Kairos Future 2013). 

Friberg (2017) beskriver att en bransch som genomgår förändringar på grund 

av ett fenomen kan vara ett forskningsproblem som är värt att studera närmare. 

Det kan kopplas till digitalisering och revisionsbranschen, där digitalisering både 

är ett fenomen och ett aktuellt ämne som revisionsbranschen inte är helt färdig 

med. Förändringen har bara påbörjats, där Hunton och Rose (2010) menar att 

utvecklingen kommer ske stegvis. Det är därför intressant att undersöka hur 

långt vi har kommit idag i denna pågående förändring, vilka ramar utvecklingen 

behöver förhålla sig till och hur det hittills har påverkat revisorernas arbete. 

Många revisionsbyråer har insett och inlett en förändring mot en mer digital 
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värld och utvecklat nya IT-system och affärsmodeller, vilket också har bidragit 

till en efterfrågan av mer teknologiska kompetenser hos revisorer (Raphael 2017; 

Kairos Future 2016).  

Det finns forskning som redovisar de positiva effekterna av digitalisering i 

revisionsbranschen. Till exempel menar Raphael (2017) att digitalisering inte 

bara ökar effektiviteten och kvalitén i en revision, utan det skapar även värde 

för klienterna eftersom de kan få tillgång till mer relevant och värdefull 

information. Ett fåtal studier redovisar de negativa aspekterna av digitalisering, 

som till exempel säkerhetsrisken att företag delar känslig information på nätet 

(Ali et al. 2015). Det är därmed intressant att beakta de negativa aspekterna av 

digitaliseringen.  

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för digitaliseringens 

påverkan på revision. För att uppnå syftet avser studien att besvara följande 

forskningsfrågor: 

• Hur förändras revisionsprocessen på grund av digitaliseringen? 

• Vilka kompetenser kommer att behövas hos revisorer i den digitala miljön? 

1.4. Disposition  

Studien är fortsättningsvis disponerad på följande sätt. Kapitel två presenterar 

den teoretiska referensramen som inleds med ett teoretiskt perspektiv följt av 

relevant teori, vilken behandlar revisionsprocessen, digitaliseringen och 

kompetensbehovet. Kapitel tre beskriver och diskuterar valet av 

forskningsämne och studiens metodval samt tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas 

med ett avsnitt med metodkritik. Kapitel fyra presenterar studiens empiri med 

utgångspunkt från de kvalitativa intervjuer som genomfördes. Kapitlet följer 

samma struktur som den teoretiska referensramen med revisionsprocess, 

digitalisering och kompetensbehov. Vidare i kapitel fem kopplas studiens 

empiriska material och den teoretiska referensramen samman i syfte att besvara 

studiens två forskningsfrågor. Slutligen följer kapitel sex där studiens slutsats 

sammanfattas i korta drag och lyfter fram studiens bidrag samt besvarar det 

övergripande syftet. Referenslista och bilagor med bifogad intervjuguide 

avslutar studien. 

  



11 

 

2. Teoretisk referensram 

2.1. Teoretiskt perspektiv  

Revision fyller en viktig funktion i samhället genom att säkerställa att bolagets 

ledning ger en korrekt och rättvisande bild av dess finansiella rapporter (Porter 

et al. 2014). Revision kan förklaras av olika teorier och beroende på vilket 

teoretiskt perspektiv som appliceras kommer det påverka synsättet på revision 

och dess funktion. För att revision ska vara användbart menar Porter et al. 

(2014) att användarna av den finansiella informationen behöver se revision som 

att den bidrar med det den är ämnad att göra, nämligen att den upptäcker 

oegentligheter och fel i de finansiella rapporterna, men också att revisorerna 

rapporterar dessa när de upptäcks. Den formella synen på revision är att 

revisionens syfte i samhället är att fungera som ett kontrollerande organ som 

övervakar företagens finansiella uttalanden (Carrington 2014). Den ska också ge 

en försäkran som handlar om att öka trovärdigheten i de finansiella rapporterna 

utgivna av företaget, vilket på så vis ökar värdet på företaget. Carrington (2014) 

menar att revisionen kan ses som en typ av kontraktlösare mellan två parter, 

aktieägarna och styrelsen. Enligt agentteorin finns det en intressekonflikt mellan 

dessa parter, vilket gör att bolagsledningen (agenten) inte alltid kommer att agera 

i ägarnas (principalens) bästa intressen (Jensen & Meckling 1976). Ett 

grundantagande i agentteorin är att båda parterna är nyttomaximerande och 

kommer därför i första hand agera utifrån egna intressen (Jensen & Meckling 

1976). Det finns också en informationsasymmetri, vilket kan göra det svårt och 

dyrt för aktieägarna att verifiera att styrelsen handlar i ägarnas intressen 

(Eisenhardt 1989; Jensen & Meckling 1976). Denna separation av kontroll kan 

skapa problem för principalen som då försöker minimera kostnader genom 

exempelvis revision, vilket därigenom förklarar behovet av revision (Carrington 

2014). 

2.2. Revisionsprocessen 

Det primära syftet med revision är att skapa trovärdighet åt de finansiella 

rapporterna, som genom revisorns omdöme säkerställer att dessa är 

sanningsenliga och utan väsentliga fel (Porter et al. 2014). Processen startar med 

företagsledningens påståenden och dessa måste revisorn kunna bestyrka för att 

känna sig komfortabel. Det leder till flertalet bestyrkande åtgärder som revisorn 

utför och sedan dokumenterar. Till sist måste revisorn kommunicera sina 

slutsatser i den så kallade revisionsberättelsen, där det ska framgå vad revisorn 

kommit fram till och processens olika tillvägagångssätt (Carrington 2014).  
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2.2.1. Planering 

Enligt Carrington (2014) finns det flertalet påståenden som argumenterar för 

hur viktig planeringen är i en revision. Framförallt kräver svensk och 

internationell revisionsstandard att verksamheten planeras, vilket gör att 

revisorerna dessutom följer god revisionssed (Carrington 2014). Det är av vikt 

för revisorerna att bedöma lämplig nivå av risk och därmed kunna utföra korrekt 

mängd revisionsåtgärder. Utifrån detta perspektiv är också effektivitet ett mått 

som spelar in (Carrington 2014).  

Riskbedömning  

Innan revisionen genomförs är det viktigt att revisorerna införskaffar en god 

förståelse för det företag som ska revideras och förstår vilka risker företaget 

exponeras för (Carrington 2014). Steg ett i riskbedömningen är att revisorn 

måste bestämma sig för vilken nivå på revisionsrisken som ska beaktas. Det 

handlar mycket om vilken revisionsrisk revisorn är beredd att ta, där effektivitet 

och lönsamhet är av betydelse. En låg (hög) risk innebär en hög (låg) kostnad 

för revisionen (Carrington 2014). Revisionsrisken är risken att revisorn gör ett 

felaktigt uttalande i revisionsberättelsen där sambandet kan förklaras av:  

Revisionsrisk = Inneboende risk • Kontrollrisk • Upptäcktsrisk (Carrington 2014) 

• Inneboende risk - Risken för att det är fel i företagets redovisning. 

• Kontrollrisk - Risken att de inneboende fel som finns i företagets redovisning inte 
upptäcks av företagets interna kontroller. 

• Upptäcktsrisk - Risken att revisorn inte finner de fel som är inneboende i 
redovisningen och som inte har upptäckts och rättats av företagets interna 
kontroller. 

Införandet av en mer riskbaserad revision mellan 60- och 90-talet gjorde att 

revisorerna behövde införskaffa en mer ingående förståelse av klienternas 

organisationer och dess branscher (Porter et al. 2014). Detta gjorde att revisorer 

fick en ny möjlighet att tjäna pengar genom att identifiera hur klienterna kunde 

förbättra sina verksamheter och därigenom ge rådgivning som ytterligare en 

tjänst. Detta i kombination med att konkurrensen på revisionsmarknaden 

ökade, vilket minskade intäkterna och gjorde att revisorerna ville uppfattas som 

ett verktyg som tillhandahåller en mer värdeökande aktivitet istället för en tjänst 

som var tvungen av lagen (Porter et al 2014). 

Väsentlighet 

Det skulle vara för kostsamt för revisorerna att kontrollera alla transaktioner i 

det reviderade företaget. Bedömningen av väsentlighet är subjektiv och är delvis 

upp till revisorn att bedöma och kommer variera mellan olika företag. 
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Revisorerna gör en bedömning av väsentligheten vid planeringsstadiet och 

fastställer då en övergripande väsentlighet (Eilifsen et al. 2013). 

2.2.2.  Granskning  

Carrington (2014) skiljer på granskningsåtgärder och granskningsmetoder. De 

två metoder som revisorerna använder är substansgranskning och granskning 

av företagets interna kontroller. Det interna kontrollsystemet är företagets 

verktyg att identifiera och upptäcka eventuella misstag och fel i bland annat 

redovisningen och processer. Substansgranskning är istället när revisorerna 

granskar olika poster från resultat- och balansräkningen.  När revisorerna väljer 

mellan dessa två metoder ska det bedömas hur tillförlitliga företagets interna 

kontroller är och vilken av metoderna som är mest kostnadseffektiv. Dock går 

det inte i praktiken endast välja en metod utan det sker oftast en kombination 

av de båda. Det som skiljer metoderna mest är dess angreppssätt och syfte 

(Carrington 2014). Förutom att granska redovisningen i ett företag ska 

revisorerna även granska förvaltningen av företaget (FAR 2006). 

2.2.3. Rapportering 

Efter granskningen är målet för revisorerna att göra uttalanden om företagets 

årsredovisning och bokföring samtidigt som styrelsens och VD:s förvaltning ska 

bedömas i en revisionsberättelse (FAR 2006). Revisionen mynnar således ut i 

två olika revisionsresultat (Francis 2004). Revisionsberättelsen är dock endast 

en del av det som rapporteras vid en revision.  

2.3.  Digitaliseringen 

Enligt Ghasemi et al. (2011) är IT ett område med bred omfattning som 

inkluderar bland annat processer, mjuk- och hårdvara för datorer, 

informationsflöden och programspråk. Sammanfattningsvis kan det beskrivas 

som att allt som genererar data, information eller annan kunskap genom visuella 

format kan benämnas IT. Datorer och servrar tillsammans med internet har för 

alltid förändrat sättet att bedriva verksamheter på och utan dessa skulle inte 

denna utveckling varit möjlig (Ghasemi et al. 2011). Genom åren har IT 

utvecklats och implementerats hos företag, vilket har medfört att begreppet 

digitalisering vuxit fram allt mer och ständigt är ett aktuellt ämne (Janvrin et al. 

2008). Datorer började användas inom revision redan på 60-talet, men det 

dröjde ända till 90-talet innan det tog fart på riktigt (Byrnes et al. 2015). Studier 

visar att användandet av teknologi kan förbättra kvalitén i både utförandet av 

revisionen och resultatet (Widuri & Sari 2017). Vidare förklarar Janvrin et al. 
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(2008) att digitaliseringen bidrar till en ökad effektivitet och produktivitet i 

revisionsbranschen. Enligt Porter et al. (2014) är specifik revisionsmjukvara dyrt 

att utveckla och det går oftast utanför revisorers och revisionsbyråerna expertis. 

Likväl är det ändå nödvändigt att revisorer har en aktiv roll i programvarans 

design och vid tester av programmet för att säkerställa att programvaran möter 

revisionens krav.  

Enligt Ghasemi et al. (2011) är de främsta fördelarna med digitaliseringen att 

det leder till en effektivare revison med mer precisa och träffsäkra resultat. 

Vidare förklaras att revisorerna får mer tid till att följa upp sådant som avviker 

och anses vara viktigt. Även fast de inte är lika många och uttrycks på samma 

sätt, har digitaliseringen också nackdelar. Ali et al. (2015) påpekar bland annat 

säkerhetsproblem, där informationsspridning bland användarna är svår att 

kontrollera. Ibland förekommer det material som alla inte ska ha tillgång till och 

det kan då vara problematiskt med att dela ut rättigheterna. Det är därför viktigt 

att kryptera sin data så att inte informationen kommer i fel händer.   

2.3.1. Automatisering  

Revision innehåller en mängd arbetskraftsintensiva uppgifter där mycket av 

tiden läggs på exempelvis stickprov, inhämta information från kund och bank, 

stämma av poster och inventering (FAR 2006). Genom att automatisera en del 

av revisorernas standardiserade och arbetsintensiva uppgifter kan det frigöra tid, 

som kan ägnas åt mer analyser och rådgivning (Raphael 2017). Med dagens 

teknologi är de revisionsuppgifter som är strukturerade och återkommande 

möjliga att automatisera (Kokina & Davenport 2017). För en revisorassistent 

innebär det en arbetsdag med mindre ensidigt arbete, vilket förr i tiden var 

oundvikligt. Enligt Raphael (2017) kan revisorer idag ägna sig åt aktiviteter på 

en högre nivå tidigare i sina karriärer. Lombardi et al. (2015) menar dock att det 

finns en samstämmighet bland forskare om att automatiseringen inte kommer 

kunna ersätta den mänskliga bedömningen.   

Digitalisering kan tolkas och uppfattas på olika sätt. Ett sätt att tolka det på är 

att gå från papper till papperslöst, där information istället finns digitalt på 

datorer. Informationen måste på något sätt föras in i datorerna och Vasarhelyi 

(2013) menar att det är ett av momenten som med fördel kan automatiseras.  

Enligt Kairos Future (2016) kan automatiseringen och teknikens betydelse i 

arbetslivet förklaras av tre faser. Första fasen är förstärkning, där personalen 

förstärks i de befintliga processerna med olika hjälpmedel som exempelvis 
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datorer. Det leder till att arbetet underlättas och effektiviseras. Andra fasen är 

komplettering och med det menas att tekniken kan sköta vissa arbetsuppgifter 

självständigt. Tredje och sista fasen är ersättning, där tekniken ersätter befintlig 

personal. Det är något som idag återfinns i exempelvis journalistiken, där 

fullständiga refererat kan skrivas av datorer. Kairos Future (2016) hävdar dock 

att det är bäst att låta datorer och människor samarbeta än så länge. Datorer i 

samspel med artificiell intelligens är något som börjar bli allt mer framträdande 

och de stora revisionsbyråerna satsar mycket pengar för att utveckla detta 

(Kokina & Davenport 2017).  

2.3.2.  Artificiell Intelligens   

Artificiell intelligens (AI) beskrivs som en ideal maskin som flexibelt uppfattar 

miljön omkring sig och som kan fatta rationella beslut, vilket maximerar 

chanserna att lyckas med uppsatta mål (Issa et al. 2016). Vidare förklaras att 

termen AI används när maskiner efterliknar vissa kognitiva funktioner hos 

människor, som till exempel lärande och problemlösning. Under de senaste 

decennierna har utvecklingen gradvis ökat när det gäller forskning som syftar 

till att skapa dessa intelligenta system (Issa et al. 2016). Det går att uppfatta en 

trend hos de största teknikföretagen som Google och Microsoft, där 

investeringar i AI har fyrdubblats mellan åren 2010 och 2015. Issa et al. (2016) 

menar att AI i revisionsbranschen inte ännu är implementerat i någon större 

utsträckning. Istället för att manuellt genomföra stickprov på delar av en 

population förutspås AI i att kunna analysera hela populationer för att sedan 

framställa dess egenskaper. AI skulle också kunna effektivisera revision genom 

visuell igenkänning med antingen drönare eller övervakningskameror. Issa et al. 

(2016) menar att inventeringar i framtiden kan genomföras med drönare som 

automatiskt känner igen produkterna ute på lagret. 

Enligt Kokina och Davenport (2017) kommer 30 % av alla företagsrevisioner 

år 2025 revideras av AI. Issa et al (2016) anser att AI inte är framtiden, det är 

verkligheten. För att AI ska fungera fullt ut krävs processorkraft och väsentlig 

data. Med dagens teknologi finns det mycket av både kraft och data. Forskare 

använder metaforer som vintrar och vårar när de beskriver cyklerna och 

utvecklingen av AI. AI har genomgått många vintrar och vårar, där Kokina och 

Davenport (2017) hävdar att denna vår blomstrar AI som aldrig förr. Raphael 

(2017) hävdar att den största fördelen med AI är snabbheten i jämförelse med 

om det skulle ske manuellt av en mänsklig revisor. Allt eftersom 

revisionsbevisen blir mer digitaliserade, kommer teknologin med AI 
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tillsammans med automatiseringen bidra till att revisorerna kommer kunna 

genomföra större och fler analyser på kortare tid än innan.  

2.3.3.  Big data 

Alles och Gray (2016) hävdar att “Big data” saknar en generell definition, då 

forskarna förklarar att de har hittat totalt 39 stycken definitioner. Den här 

studien kommer utgå ifrån perspektivet hos Janvrin och Weidenmier Watson 

(2017), vilket kretsar kring hastighet, variation och volym. Big data skiljer sig 

mot vanlig traditionell data genom att det innehåller ett företags totala 

datamängd. Denna data ska sedan, genom en kostnadseffektiv 

informationsbearbetning, skapa möjligheter för en ökad insikt och bättre 

beslutsfattande (Janvrin & Weidenmier Watson 2017). Följden av att använda 

hela datamängder istället för mindre och fler datamängder gör att revisorerna 

till exempel lättare kan hitta korrelationer och trender i ett företags sätt att 

bedriva affärer. Revisionsbranschens Big 4 satsar allt mer pengar på Big data, 

där investeringarna år 2013 uppgick till 34 miljarder dollar. År 2016 hade 

investeringarna ökat till 232 miljarder (Alles & Gray 2016). För över 30 år sedan, 

investerade dock dåvarande Big 6 miljontals dollar i avancerade 

systemapplikationer, där forskare idag listar 43 stycken applikationer varav ingen 

implementerades i den regelbundna revisionen (Alles & Gray 2016). 

Alles och Gray (2016) menar att det riktiga värdet inte sitter i själva datan. Data 

är bara data och det spelar ingen roll hur mycket data som samlas in om den 

inte kan användas. Det viktiga är kunskapen och verktygen för att kunna 

använda och analysera datan. Alles och Gray (2016) förtydligar dock att 

dataanalyser och Big data är två olika begrepp, men att dessa går sätta i relation 

till varandra. Big data har en stark prognosförmåga, vilket gör det enklare för 

revisorer att skapa en förväntan som sedan kan jämföras mot själva utfallet. 

Således är det lättare att lokalisera avvikelser från den förväntan som revisorn 

har skapat (Alles & Gray 2016). 

2.4. Kompetensbehov 

Revisionsbyråer har enligt tradition förlitat sig på nyexaminerade personer som 

fyller de juniora positionerna i företaget, där arbetet mestadels består av 

upprepade och administrativa arbetsuppgifter. Genom att branschen blir allt 

mer digitaliserad och då AI förekommer mer frekvent, uppskattar byråerna att 

antalet nyanställda assistenter kan komma att halveras årligen (Kokina & 

Davenport 2017). Det betyder också att manuella moment och undersökningar  
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kan komma att försvinna, då AI skulle kunna automatisera detta genom 

dataanalyser. Det leder till mer träffsäkra och effektiva resultat enligt Issa et al. 

(2016). Vidare är trenden hos byråerna är att anställa allt fler IT-revisorer som 

besitter större expertis gällande den digitala arbetsmetodiken. Eftersom 

branschen förändras i takt med digitaliseringen kommer också universiteten att 

behöva anpassa kursplanen och vad som ingår i utbildningen, detta för att 

tillgodose kompetensbehoven hos framtidens revisorer (Issa et al. 2016).  

Revisorsinspektionen (RI) har under år 2017 skickat ut en promemoria med 

förslag till förändringar gällande de utbildningskrav som gäller för att få avlägga 

revisorsexamen. En del av orsakerna bakom förändringarna beskrivs bland 

annat vara den snabba tekniska utvecklingen inom IT-området och det ändrade 

synsättet på den information som revisorernas klienter efterfrågar 

(Revisorsinspektionen [RI] 2017). Exempel på förändringar är att 

företagsekonomi inte längre behöver vara huvudområde för den 

eftergymnasiala utbildningen och att det obligatoriska kravet på 45 

högskolepoäng inom juridik tas bort (RI 2017). Oavsett förändrade 

utbildningskrav och alternativa vägar fram till revisorsexamen ska det 

obligatoriska provet som revisorer måste avlägga för att uppnå auktorisation 

förbli oförändrat. RI kommer därför inte sänka kompetenskraven för 

auktorisation eftersom provet är en viktig del i den kvalitetskontroll gällande 

framtida auktoriserade revisorer (RI 2017). 

Studenter idag förbereds inte tillräckligt hos universiteten för att kunna uppfylla 

revisionsbranschen nya roller och krav, där mycket av arbetsuppgifterna 

fortsättningsvis handlar om att skapa en större förståelse för företagen och 

samtidigt etablera en stark och effektiv kundrelation (Kokina & Davenport 

2017). Det är arbetsuppgifter som mer erfarna och kvalificerade revisorer utför 

och därför uppstår det en problematik, eftersom de manuella och enklare 

arbetsuppgifterna försvinner. Det leder till dilemmat hur studenter ska få 

möjligheten att samla på sig nödvändig erfarenhet och kunskap för att kunna 

axla den framtida revisorsrollen (Kokina & Davenport 2017). 

2.5. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

För att skapa en ökad förståelse för digitaliseringens påverkan på revision har 

studien fokuserat på tre ovanstående delar, vilka är revisionsprocessen, digitaliseringen 

och kompetensbehovet.  Den teoretiska referensramen utgår ifrån agentteorin som 

förklarar revision som ett kontrollerande organ. Revision fyller en funktion i 

samhället genom att säkerställa att den information som företagen rapporterar 
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är trovärdig. Den teoretiska referensramen förklarar därefter revisionsprocessen 

och redovisar dess byggstenar för att skapa en förståelse för revisionsyrket. 

Studiens huvudfokus är digitaliseringen och vidare undersöks hur 

digitaliseringen påverkar revisionsprocessen. En del av förändringen är att 

branschen automatiseras, vilket betyder att metodik och arbetssätt effektiviseras. 

Digitaliseringen påverkar revisionsprocessen och därmed också 

kompetensbehovet. Tidigare forskning visar på att den teknologiska 

utvecklingen går fort fram och därmed efterfrågas andra kompetenser hos 

framtidens revisorer.   



19 

 

3.  Metod 

3.1.  Val av ämne 

Vid val av ämne var avsikten att undersöka något som intresserade mig. Teknik 

har alltid intresserat mig och revisionsyrket fascinerade mig efter att jag besökt 

olika revisionsfirmor på deras event. Efter en inledande fördjupning i både 

vetenskapliga artiklar och böcker insåg jag att digitalisering är något som var och  

fortsatt är aktuellt för revisionsbranschen. Således kunde jag kombinera 

teknologi och revision. Bryman och Bell (2013) hävdar att det kan vara 

fördelaktigt att utgå ifrån egna personliga intressen och erfarenheter vid val av 

forskningsområde. Fenomenet digitalisering är något som fältet inte är eller 

borde vara helt klara med och detta blev därför mitt forskningsproblem. Bryman 

och Bell (2013) menar att nya utvecklingstrender kan vara intressant att studera 

närmare. För att fördjupa mig ytterligare i dessa ämnen använde jag mig av 

vetenskapliga artiklar, böcker och publikationer utgivna av FAR. Sökandet av 

vetenskapliga artiklar gjordes i artikeldatabasen Onesearch vid Karlstads 

universitet samt Google Scholar och Scopus. Böcker har lånats från biblioteket 

vid Karlstads universitet, Karlstads stadsbibliotek och hjälpsamma handledare. 

Publikationer från FAR bestod av Kairos Future (2013) och Kairos Future 

(2016). 

3.2.  Val av forskningsstrategi 

Vid val av forskningsstrategi är det viktigt att studera och utgå från studiens 

syfte (Ekengren & Hinnfors 2014). Studien syftar till att skapa en ökad förståelse 

för digitaliseringens påverkan på revision. För att uppfylla syftet kommer 

studien att besvara hur revisionsprocessen förändras på grund av 

digitaliseringen och vilka kompetenser som kommer att behövas hos revisorer i 

denna digitala miljö. För att uppnå studiens syfte och besvara dess 

forskningsfrågor har jag valt en kvalitativ forskningsstrategi. Bryman och Bell 

(2013) menar att en kvalitativ forskningsstrategi lägger vikt vid ord och inte 

kvantifiering som vid en kvantitativ forskningsstrategi. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet lägger också vikt på hur respondenterna uppfattar och tolkar 

sin sociala verklighet. För att kunna uppnå djupare förståelse behöver 

respondenternas omgivning undersökas och därmed passar en kvalitativ 

strategi. Således har också kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts, 

vilket Bryman & Bell (2013) rekommenderar. Det är dock viktigt att påpeka att 

i denna studie har jag utgått ifrån respondenternas egna tolkningar och åsikter 

om digitaliseringen och revisionsbranschen. Tolkningsperspektivet beskrivs av 
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Alvesson och Sköldberg (2008) som en av de bakomliggande premisserna i 

kvalitativ forskning, där forskaren åsidosätter sina egna subjektiva tolkningar 

och bedömningar och låter respondenternas åsikter bilda en mer kontextuell 

förståelse av fenomenet. Eftersom syftet ämnar till att skapa en ökad förståelse 

kring ett fenomen och dess omgivning, har denna forskningsstrategi varit att 

föredra. En kvantitativ inriktning fokuserar mer på siffror än ord, där forskaren 

ofta ägnar sig åt att bland annat testa hypoteser med hårdare entydig data 

(Bryman & Bell 2013). 

3.3. Urval 

De respondenter som ansågs lämpliga valdes utifrån två yrkeskategorier, vilka 

var revisorer och systemutvecklare, där majoriteten var revisorer eller hade 

jobbat med revision tidigare. Eftersom studien behandlar digitaliseringens 

påverkan på revision ansågs det självklart att intervjua revisorer på grund av 

deras erfarenhet av revisionsprocessen och branschen som sådan. 

Systemutvecklare ansågs lämpliga tack vare deras inblick i digitaliseringen och 

IT-system som de levererar till revisionsbyråerna. Urvalet av respondenter 

gjordes genom ett strategiskt urval, vilket innebär att respondenterna valdes ut 

efter vissa kriterier (Bryman & Bell 2013). Ett sannolikhetsurval, där alla 

personer har lika stor möjlighet att hamna i urvalet, anses vara det mest optimala 

urvalet, då det minimerar den mänskliga faktorn som eventuellt kan påverka. 

Bryman och Bell (2013) förklarar att när det handlar om ämnesområden som 

ekonomi, kan istället ett bekvämlighetsurval ha större framträdande betydelse 

när vissa specifika kriterier efterfrågas.  

Det var svårt att hitta respondenter från revisionsbyråerna som kunde ställa upp 

på en intervju, mestadels på grund av deras höga arbetsbelastning. Studien 

författades under våren som därför drabbar samman med revisorernas 

högsäsong. Därmed var det också svårt att uppfylla alla kriterier som på förhand 

hade bestämts skulle finnas hos respondenterna. Helst skulle revisorerna som 

intervjuades arbetat i tre år på en större byrå och uppfyllt auktorisation. Detta 

önskades på grund av att det skulle ge en djupare förståelse att intervjua 

respondenter som både arbetat mer traditionellt och varit med i digitaliseringens 

utveckling fram till idag. Kraven hos systemutvecklarna var att de helst skulle 

ha jobbat med revision samt ha god förståelse för digitaliseringen. Av de sju 

revisorer som intervjuades var inte alla auktoriserade, men samtliga hade jobbat 

i mer än tre år. Två av de tre systemutvecklarna hade tidigare jobbat med 

revision i över fem år. Det innebär att totalt tio respondenter intervjuades. 
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Frågan är huruvida urvalet kan anses vara tillräckligt stort. Enligt Bryman & Bell 

(2013) finns det inga definitiva svar att ge på den frågan. Det är många faktorer 

som påverkar och två av dem är tid och kostnader. I detta fall bekostas och 

bedrivs uppsatsen av studenten själv, vilket gjorde att dessa faktorer hade stor 

inverkan. Utifrån handledarnas rekommendationer var målet tio intervjuer eller 

fler för att på så vis uppnå tillräckligt stort urval och eventuell teoretisk mättnad. 

Bryman och Bell (2013) menar att bortfall är något som forskare måste räkna 

med i sin kalkyl när intervjuförfrågningar skickas ut. Det var fallet även i den 

här studien och anledningen till bortfallen var tidsbrist. 

Från början utgick urvalet även ifrån ett bekämvlighetsurval, då tanken var att 

intervjua revisorer från de revisionsbyråer som låg placerat i Karlstad. Ett 

bekvämlighetsurval är således ett urval där forskarna använder sig av personer 

som finns tillgängliga i sin närhet (Jacobsen 2002). Valet grundade sig i att 

personliga intervjuer var att föredra framför telefonintervjuer, då Bryman och 

Bell (2013) menar att det kan vara en fördel att se respondentens kroppsspråk 

och det blir svårare för respondenten att avsluta intervjun. Sedan upptäcktes 

svårigheter med att hitta respondenter som hade möjlighet att ställa upp på en 

intervju. Från att ha mailat och ringt lokala revisionsbyråer, övergick kontakten 

till mail och telefonsamtal till huvudkontoren istället. Jag behövde då revidera 

min ståndpunkt angående telefonintervjuer, men genom att genomföra några 

intervjuer per telefon kunde studien fokusera på en mer nationell spridning och 

möjliggöra intervjuer högre upp i organisationerna. Denna studie har därmed 

också använt sig av snöbollsurval, där personer jag pratat med rekommenderat 

och hänvisat mig till personer som varit relevanta för frågor om digitaliseringen 

och revision (Bryman & Bell 2013). 

3.4. Datainsamling 

Intervjun är den mest använda metoden för att samla in data inom kvalitativ 

forskning enligt Bryman och Bell (2013). Det finns flera olika typer av intervjuer 

och de tre grundläggande är strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad 

intervju. I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts för att samla in 

data. En semistrukturerad intervju är en mix av en strukturerad och 

ostrukturerad intervju, där intervjuaren har förutbestämda frågor men som är 

mer allmänt formulerade. Frågornas ordningsföljd kan variera och det ger också 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor till det som anses vara viktigt 

(Bryman & Bell 2013). De semistrukturerade intervjuerna tillät mig vara flexibel 

och följa den riktning som respondenterna tog. Patel och Davidson (2011) 
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beskriver att kvalitativ forskning riktar fokus på respondentens åsikter och 

därför valdes en semistrukturerad intervju framför en strukturerad, vilket utgår 

mer från forskarens ståndpunkter. Genom att ställa öppna frågor och låta 

intervjun röra sig i olika riktningar, får jag kunskap om vad respondenten själv 

upplever vara viktigt och intressant (Patel & Davidson 2011). En strukturerad 

intervju innebär istället att intervjuaren ställer förutbestämda frågor till 

respondenten, där målet att alla intervjuer ska vara likadana. Frågorna är ofta 

slutna och ger inte respondenterna möjlighet att prata fritt runt ämnet. Denna 

form är vanligast i enkätundersökningar (Bryman & Bell 2013). Den 

ostrukturerade intervjun blir mer informell och intervjuaren har endast teman 

eller allmänna frågeställningar som respondenten får svara fritt på (Bryman & 

Bell 2013).  

3.4.1. Förberedelse, genomförande och transkribering 

De respondenter som kontaktades via mail fick en presentation på vad studien 

skulle innehålla och de fick också information om hur lång tid en eventuell 

intervju skulle ta. De respondenter som istället kontaktades på telefon fick sedan 

ett mail med likadan information som de andra. Det ligger i linje med vad 

Bryman och Bell (2013) beskriver om informationskravet, där undersökningens 

syfte och moment ska framgå. Innan intervjuerna kunde genomföras behövde 

en intervjuguide utformas. En intervjuguide innehåller teman och frågor som 

ska beröras under intervjun och blir ett hjälpmedel för intervjuaren att komma 

ihåg allt som är tänkt att behandlas under intervjun. Det skapar också en struktur 

som är lätt att utgå ifrån, då det annars kan vara lätt att glömma teman eller 

frågor (Patel & Davidson 2011). Vid utformningen av intervjuguiden är det 

viktigt att veta vilken information som förväntas kunna svara på studiens 

frågeställningar och syfte (Bryman & Bell 2013).  

När den aktuella intervjuguiden skapades utgick den ifrån studiens teoretiska 

referensram och använde frågor som avsåg att besvara studiens frågeställningar. 

Inledande frågor om respondentens bakgrund och utbildning påbörjade 

intervjuguiden. Att inledningsvis ställa öppna och neutrala frågor bidrar till att 

respondenten kan känna sig avslappnad och bekväm (Bryman & Bell 2013). 

Vidare fortsatte intervjuguiden med tre teman, vilka var revisionsprocessen, 

digitaliseringen och kompetensbehov. Under dessa teman ställdes relevanta frågor och 

följdfrågor. Även här formulerades öppna frågor, då det är viktigt att 

respondenten uppmuntras till att prata fritt och inte styras av intervjuaren 

(Bryman & Bell 2013). Avslutningsvis ställdes en uppsamlingsfråga, där jag 
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frågade respondenten om det var någon fråga de tyckte att jag hade glömt att 

ställa. Bryman och Bell (2013) menar att en uppsamlingsfråga i slutet kan vara 

fördelaktigt, då relationen mellan intervjuare och respondent förhoppningsvis 

har blivit avslappnad och god. Det bekräftade att intervjuguiden innehöll 

intressanta och relevanta frågor samt att respondenterna fick möjlighet att ta 

upp något som de tyckte var viktigt som jag hade missat att fråga om. 

Intervjuguiden skickades ut i förhand till de respondenter som efterfrågade det. 

Intervjuguiden har bifogats i studiens bilagor, se bilaga 8.1. 

Det genomfördes en pilotstudie i den mån att intervjuguiden skickades till en 

revisor i min närhet som fick chans att läsa igenom frågorna och gav förslag på 

hur jag kunde förbättra frågorna så att dessa skulle uppfattas på bästa sätt. 

Bryman och Bell (2013) hävdar att när det är möjligt ska en pilotstudie 

genomföras innan den egentliga studien sätts i verket.  Jag genomförde även en 

testintervju för att testa inspelningsteknik eftersom Bryman och Bell (2013) 

rekommenderar att intervjuerna spelas in och transkriberas för att underlätta 

dataanalysen. Genom att spela in intervjuerna ger det också en fördel i att 

intervjuaren kan fokusera på vad respondenten säger och kan lättare ställa 

relevanta följdfrågor.  

Tre av de totalt tio intervjuerna bestod av personliga möten där respondenten 

själv fick välja plats, vilket resulterade i respektive företags konferensrum. De 

andra sju intervjuerna genomfördes via telefon, Skype eller Google Meet. I dessa 

fall bokade jag ett grupprum på Karlstads universitet, eftersom där fanns en 

stabil internetuppkoppling och jag fick sitta själv utan risk att bli störd. Alla 

respondenter fick frågan innan intervjun om inspelning var okej, vilket alla tio 

respondenter godkände. Inspelningarna utfördes med min egen mobiltelefon 

som resulterade i säker drift och bra ljud. Mobiltelefonens flygplansläge 

aktiverades innan intervjun för att undvika ytterligare störningsmoment. I de 

telefonintervjuer som genomfördes sköttes ljudinspelningen via en extra 

mobiltelefon. Intervjuerna varade mellan 40 till 90 minuter. Efter intervjuerna 

reflekterade jag över hur det hade gått, vad respondenten fokuserat på och om 

det dykt upp nya intresseområden samt om jag som intervjuare kunde förbättrat 

något. Det ligger i linje med vad Bryman och Bell (2013) rekommenderar ska 

utföras i en kvalitativ undersökning. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att vid kvalitativ forskning är det intressant 

att veta vad respondenten säger och hur den säger det. Genom att transkribera 

intervjun ordagrant gör det forskaren mer familjär med intervjumaterialet och 

dessutom underlättar det arbetet med att analysera datan. Bryman och Bell 



24 

 

(2013) menar också att transkribering är en tidskrävande process, vilket jag dock 

ansåg vara nödvändigt för att kunna analysera respondenternas åsikter noggrant 

och mer precist. Transkriberingen gjordes med hjälp av programmet VLC, där 

jag genom kortkommandon kunde hoppa fram och tillbaka i inspelningarna, 

vilket underlättade transkriberingen. 

3.5. Dataanalys 

Enligt Bryman och Bell (2013) är en av de största svårigheterna med kvalitativ 

forskning att det genererar snabbt ett stort och otympligt datamaterial. För att 

bryta ner de 116 sidorna som transkriberingen generade användes kodning, 

vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som en process där data bryts ner i 

mindre beståndsdelar och benämns. Kodningen är ett sätt att kategorisera och 

organisera data med etiketter eller teman som verkar kunna ha betydelse för den 

teoretiska referensramen (Alvesson & Sköldberg 2008). Först lästes 

datamaterialet igenom utan intresse för kodning och tolkningar, vilket 

rekommenderas av Patel och Davidson (2011). Sedan lästes materialet igen med 

mer fokus på kodning och tolkningar och vidare sammanställdes alla 

respondenters svar i ett Excel-dokument. Utifrån den granskningen 

sammanställde jag vad respondenterna sagt och de viktigaste etiketterna i 

dokumentet. Således kunde varje respondent jämföras för sig och ge en 

överblick av alla tre delar ur den teoretiska referensramen. Det riktades mest 

uppmärksamhet åt de begrepp och meningar som förekom upprepade gånger 

under intervjuerna. 

3.6. Trovärdighet 

Inom kvantitativa studier förekommer ofta begreppen validitet och reliabilitet. 

Bryman & Bell (2013) menar däremot att kvalitativ forskning lämpar sig bättre 

att bedömas enligt fyra andra kriterier, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering. Dessa kriterier används för att bedöma studiens trovärdighet. 

Bryman och Bell (2013) beskriver följande: 

• Tillförlitlighet - Om resultaten är troliga eller sannolika 

• Överförbarhet - Om resultaten kan generaliseras och tillämpas i andra kontexter 

• Pålitlighet - Om likartade resultat kan förekomma vid ett annat tillfälle 

• Konfirmering - Om forskaren har kontroll över sina egna värderingar och kan agera 
objektivt utan att påverka studien 

För att öka studiens tillförlitlighet har jag använt en variation av vetenskapliga 

artiklar, där jag har prioriterat granskade (peer-reviewed) artiklar som nyligen 

publicerats. Genom att använda artiklar som blivit sakkunnigt granskade 
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säkerställer det kvalitén på forskningen. Eftersom digitaliseringen och teknologi 

är områden som kontinuerligt förändras ansåg jag att nyare artiklar skulle ge en 

mer aktuell bild om var digitaliseringen befinner sig idag. Respondenterna hade 

också blivit lovade att få en kopia av studien innan den publicerades. Därmed 

hade de chans att påverka den slutgiltiga studien och uppfyller till viss del kraven 

för vad Bryman & Bell (2013) beskriver om respondentvalidering. 

Överförbarheten till andra kontexter kan vara svår i kvalitativ forskning, där 

fokus ofta riktas mot en liten grupp av individer och således handlar det mer 

om djup än bredd (Bryman & Bell 2013). Genom att ge fylliga redogörelser för 

de detaljer som återspeglar en kultur kan andra personer själva bedöma hur pass 

det kan överföras till andra kontexter (Bryman & Bell 2013). Studien ämnar ändå 

till en viss generalisering inom revisionsbranschen. Det kan dock anses 

problematiskt, då jag upplevt att revisionsbyråerna befinner sig i olika faser 

gällande implementeringen av digitaliseringen. Studiens pålitlighet stärks av att 

jag detaljerat beskrivit studiens genomförande och förklarat valet av 

forskningsstrategi, urval, datainsamling och dataanalys. Konfirmeringen 

begränsas något då jag varit ensam i författandet av denna studie. Däremot har 

jag haft min handledare till hjälp som bland annat godkände intervjuguiden 

innan genomförandet av intervjuerna. Samma handledare har också fungerat 

som ett bollplank och hjälpt mig att behålla fokus på studiens tänkta 

intresseområden. 

3.7. Metodkritik 

Det kan diskuteras huruvida respondenterna borde vara anonyma. Den 

ursprungliga tanken var att respondenterna inte skulle vara anonyma, då jag var 

intresserad av deras åsikter utifrån deras yrkesroll och inte individen i sig. Det 

var dock ett fåtal av respondenterna som efterfrågade anonymitet under 

intervjuerna och det tyder på att det finns risk för att respondenterna begränsar 

sina svar. Det hade varit lämpligast om jag istället erbjudit anonymitet innan 

intervjuerna påbörjades. Efteråt bestämde jag att alla respondenter skulle vara 

anonyma. Bryman och Bell (2013) förklarar att svårigheten med anonymitet i 

kvalitativ forskning är att forskaren måste presentera empirin på ett sätt där 

respondenternas identitet inte kan avslöjas. Vidare kan antalet respondenter 

anses vara lågt och därför var det också svårt att dra några generella slutsatser. 

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa intervjuer är beroende av en bra 

intervjuare som ska styra respondenterna i en riktning där studiens syfte 

uppfylls. Det var svårt att genomföra intervjuerna på grund av en bristande 

erfarenhet, vilket gjorde att frågorna ibland blev långa och otydliga.  
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4. Empiri 

4.1. Respondent 1–3 Systemutvecklare 

4.1.1. Revisionsprocessen 

Enligt studiens teoretiska referensram är revisionsprocessen indelad i tre olika 

delar, vilka är planering, granskning och rapportering. Den indelningen var 

också känd för respondenterna men de menar att gränserna inte alltid är tydliga. 

Enligt respondent 1 ligger tyngdpunkten i planeringsfasen på att skapa en 

förståelse för det företag som ska revideras och samtidigt försöka identifiera 

eventuella risker. Respondent 3 anser att digitaliseringen möjliggör en annan 

riskbedömning, vilket gör det lättare att hitta avvikande transaktioner i flödet. 

Respondenterna anser att väsentlighetsbedömningen inte har påverkats i någon 

större utsträckning ännu, men att det kan vara farligt att förlita sig helt på 

tekniken. Revisorer idag fokuserar också mer på förändringar i företagets 

makroverksamhet, vilket skulle kunna förklara skillnader mot den förväntan 

som skapats. Respondent 1 beskriver vidare att kunderna idag förbereds med 

hjälp av listor som kallas Prepare by Client (PBC). Dessa PBC-listor förbättrar 

kommunikationen mellan revisor och kund, där det framgår vad revisorerna 

kommer att granska, vad för material som efterfrågas och att kunden då kan 

ladda upp materialet i god tid innan revisorerna besöker företaget. Således är 

den stora skillnaden att materialet tillhandahålls digitalt från början. Det grundar 

sig på att kunden är digital sedan innan, annars faller hela konceptet. 

“Syftet med planeringsfasen är ju att, vad har vi för förväntningar givet den 

information vi redan fått från företaget och vad som hänt i kanske den branschen 

jämfört med föregående år, vad tror vi kommer ske, vad är utfallet och vad har 

vi för risker som vi hade förra året kontra har det kommit någon ny risk som 

kan påverka årets revision.” 

Om revisorerna lägger ner mer arbete i planeringsfasen på att analysera siffrorna 

är det sedan lättare att veta var de ska lägga fokus i granskning- och 

utförandefasen. Även i granskningsfasen påpekar respondent 1 vikten av att 

kunderna är digitala om också revisionen ska kunna utföras digitalt och effektivt. 

Gällande granskningen är det fortsatt mycket substansgranskning, men det 

börjar att bli mer fokus på interna kontrollen, där företagens egna kontroller 

granskas. Enligt respondent 2 är målet att kunna granska alla transaktioner i ett 

företag, inte bara ett urval i substansgranskningen. Respondent 3 betraktar också 

digitaliseringen som en möjlighet att kunna granska hela datamängder, inte bara 

ett urval av alla transaktioner och händelser. När revision utförs digitalt innebär 
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det också att dokumenteringen och anteckningar är digitala. Det gör det omöjligt 

att fuska eller ändra något i efterhand eftersom revisorerna lämnar digitala spår 

efter sig. Respondent 1 menar att förr i tiden, när allt var på fysiska papper i 

pärmar, var det lättare att sätta en signatur på ett papper fem dagar efter 

revisionen var avklarad. Digitaliseringen gör det därför säkrare och bidrar till att 

revisorerna följer gällande lagar och rekommendationer.  

“Jag kan väl säga i och med att vi har akterna digitalt så har du ju, vad ska 

man säga, svårare att fuska.” 

Revisionen levererar i slutändan en revisionsberättelse. Respondent 1 förklarar 

att rapporteringen av revisionsberättelsen gentemot kund fortfarande är ”[…] 

the old fashion way”, vilket betyder att den fortfarande skrivs ut på papper och 

signeras av ansvarig revisor och delas ut till företagsledning och styrelse. Vidare 

förklaras att övrig rapportering till företaget sköts digitalt med hjälp av 

exempelvis digitala presentationsverktyg, gemensamma delningssidor och 

Skype. Respondent 3 anser att elektroniska inlämningar borde komma allt mer, 

samtidigt som det borde förekomma löpande rapportering under året, där 

kunden snabbare kan få information om vad som händer i företaget. 

4.1.2. Digitaliseringen 

Digitalisering är ett brett begrepp vars innebörd kan variera beroende på vem 

som blir tillfrågad. Därför var det noga att förtydliga studiens och därav min 

tolkning av digitalisering, vilket är bortom den papperslösa utvecklingen och 

inriktar sig mer mot tekniska hjälpmedel och vad de möjliggör. Respondenterna 

anser att största fördelarna med digitaliseringen är att det går snabbare och är 

effektivare, samtidigt som det är möjligt att göra revisioner med en större mängd 

data. Respondent 1 tror dock att det är generationsfråga. En äldre revisor är 

eventuellt inte lika positivt inställd till digitaliseringen som de yngre kollegorna. 

Ytterligare fördelar är mobiliteten, där en bärbar dator med uppkoppling är allt 

som behövs. Dessutom finns det möjlighet att komma i kontakt med varandra 

oavsett var på jordklotet personerna befinner sig.   

Respondenterna hade lättare att relatera digitaliseringen med fördelarna än med 

nackdelarna. Respondent 1 anser att sårbarheten och säkerheten kan vara 

tänkbara nackdelar. En sårbarhet gällande driften, där ett eventuellt 

strömavbrott eller liknande, gör att revisorerna inte kan arbeta eftersom all data 

numera finns digitalt i servrar och datorer.  
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“Det blir ju en sårbarhet i det hela också, att har vi inget nätverk, har vi ingen 

ström kanske, då ligger servern nere, då kommer vi inte åt våra kunder, då 

kommer vi inte åt våra anteckningar, vi ser ingenting, vi har inga pärmar fysiskt 

som tidigare år så vi är helt beroende av det digitala fungerar”.  

Respondent 1 förklarar att det finns en risk för att bli hackade, framförallt i de 

större börsnoterade företagen. Känslig information i finansiella rapporter som 

kan vara fördelaktig information ur en ekonomisk synvinkel vid börshandel. 

Respondent 3 ser nackdelarna utifrån revisorernas användande av de digitala 

systemen, där fel input också leder till fel output. Det kan hända att systemen 

ställs in med fel data och fel parametrar. Det leder till att revisorns uttalande och 

antaganden blir missvisande mot den egentliga sanningen och korrekta datan.  

Respondenterna pratar om AI och automatisering i samma meningar, där 

gränserna mellan dem är svår att urskilja. Respondent 1 anser att 

automatiseringen lämpar sig bäst för skitgöra, vilket assistenterna på 

revisionsbyråerna utför idag. Stickprov behövs i dagsläget fortfarande utföras 

och även fast allt är digitalt behöver revisorsassistenterna nöta igenom alla 

stickprov. Det är något som respondent 1 skulle kunna tänka sig att branschen 

borde automatisera och sedan kunna ägna mer tid åt mer avancerade uppgifter. 

Respondent 1 beskriver det som "fokus på att göra rätt saker istället för att göra saker 

på rätt sätt". Respondent 3 anser att AI måste undersökas ytterligare för att kunna 

utnyttjas på bästa sätt, speciellt genom att täcka upp de enkla arbetsuppgifterna 

som assistenterna gör idag. Systemutvecklarna anser också att de program som 

används i revisionen måste standardiseras, vilket gör det möjligt att tillämpa 

programmen på en mängd olika branscher och inte bara en enskild bransch. 

Något som diskuteras genomgående hos respondenterna är det så kallade 

vattenfallet. Traditionell revision kan ses som ett vattenfall som leder ner i en 

damm där revisorerna står med fiskespön och fiskar upp stickprov. Vattenfallet 

används som en metafor för företagens dataflöde och skulle inte revisorerna få 

någon fisk betyder det inte att dammen egentligen är tom på fisk. Det 

digitaliseringen skulle kunna bidra med är att sätta ett filter på det här 

vattenfallet. På så vis filtreras allt som rinner ner i den här dammen och då kan 

revisorerna med allra största säkerhet kunna säga att det inte finns någon fisk i 

dammen.  

4.1.3. Kompetensbehov 

Respondenterna ser en framtid hos revisionsbyråerna med rådgivning som 

kommer att bli en större del av verksamheten. Respondent 3 ser en efterfrågan 
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av mer kvalificerade revisorer för att kunna bemöta framtidens arbetssätt. 

Frågan respondenterna ställer sig är hur revisorer utan arbetslivserfarenhet ska 

kunna samla på sig relevanta erfarenheter om assistenternas roll avtar allt mer. 

För att bli anställd och lyckas som revisor anser respondent 1 att revisorn måste 

förstå både det teoretiska och det praktiska, samtidigt som det måste finnas en 

IT-kunskap och datavana. Det räcker inte längre att kunna upprätta bokslutet 

och förstå debet och kredit. Revisorns förmåga att använda Excel och dess 

funktioner är en fördel ute hos byråerna. Många programvaror som används 

idag är utformade efter Excel. Utöver det så anser respondenterna att det är 

viktigt att kunna förstå företagen och även förstå branscherna där företagen 

verkar. Således kan revisorerna leverera en bättre och mer omfattande 

rådgivning till kunderna.  

“Det är hela tiden så när man jobbar i revision så tänker man ett 

helikopterperspektiv för att förstå företaget. Jag skulle kunna tänka mig ett 

helikopterperspektiv där man behöver åka högre upp för att förstå än mer 

faktorer runt om företaget på ett annat sätt och hur det påverkar företaget.” 

4.2. Respondent 4–10 Revisorer 

4.2.1. Revisionsprocessen 

Flertalet av respondenterna anser att stort fokus riktas mot planeringsfasen i 

revisionen. Genom att spendera både tid och kraft på planeringen underlättas 

arbetet i senare delar av revisionen. Två av respondenterna nämner PBC-listor 

som en viktig del i planeringen. Respondent 5 menar att PBC-listor är ett sätt 

att vara proaktiv och som därmed gör revisionen mer effektiv. Det framkom 

också att respondenterna tycker det är viktigt att försöka få kunden digital och 

få allt material man begär in digitalt från första början. Ska revisionen utföras 

digitalt blir det mycket extrajobb för revisorerna om materialet kommer på 

papper som sedan behöver skannas in manuellt. Respondent 8 anser att 

“planeringen eller revisionsprocessen som sådan går ju mycket snabbare för att många bolag 

blivit digitala”. Förutom att samla in material i planeringsfasen digitalt så strävar 

vissa byråer efter att standardisera insamlandet av data för att underlätta arbetet 

för både revisorer och kunder. Flera av respondenterna påpekar vikten av att 

skapa och jobba utefter en förväntan. Förväntan har mycket att göra med vad 

revisorerna har för kunskap om kunden, hur ser branschen och utvecklingen ut. 

Respondent 10 beskriver det som “[…]en investering man gör innan revisionen”. För 

att kunna skapa en förväntan behöver revisorerna material och kunskap om 

kunden. Utifrån intervjuerna framkom det att revisorerna försöker samla på sig 
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data så tidigt som möjligt och en större mängd data än tidigare. Respondent 6 

nämner även att i planeringen räknar revisorerna med att få in data för att göra 

mer analytiska granskningar och mindre stickprov. Majoriteten av 

respondenterna anser att riskbedömningen påverkas i planeringsfasen eftersom 

revisorerna får tillgång till en större mängd data och får därmed ett bättre 

underlag för sin bedömning. Majoriteten av respondenterna ansåg också att 

väsentlighetstalet inte påverkas av digitaliseringen. Respondent 4 beskriver dock 

digitaliseringen som en möjlighet att kunna sänka väsentlighetstalet tack vare en 

större datamängd. Innan försökte revisorerna sätta ett högt väsentlighetstal för 

att hålla nere kostnaderna för revisionen, men nu möjliggör digitaliseringen ett 

annat förhållningssätt. 

“Jag tror att det blir skillnad, därför att nu sätter vi ett väsentlighetstal så högt 

vi kan för att granskningen ska bli så liten som möjligt men ändå säker. Men 

problemet då är ju att det finns en risk att saker faktiskt hamnar under radarn. 

Det blir oundvikligt, därför att vi inte kan granska allt. Det finns inte ett enda 

bolag där ute som skulle vilja betala 2 miljoner för en revision när de själva 

omsätter 10 miljoner. Utan de vill betala 50 000 kr och det innebär att vi inte 

kan granska allting. Där har vi väsentlighetstalet som tillåter oss att släppa 

saker som vi bedömer vara oväsentliga. Men har du tillgång till all datamängd 

kan du ju dra ner på väsentlighetstalet.” 

När det gäller granskningsfasen anser majoriteten av respondenterna att den 

stora skillnaden är att jobba utifrån förväntade utfall och göra dataanalyser, 

vilket gör det möjligt att följa upp det som avviker. Traditionellt sett har det varit 

statistiska urval som dominerat metodiken, men enligt flera av respondenterna 

är detta på väg att försvinna. Svaren från respondenterna varierade beroende på 

vilken storlek på kontoret det var och i vilken stad kontoret var beläget. De 

revisorer som jobbade i andra städer än Stockholm ansåg att stickprov 

fortfarande var en betydande del av granskningen. Respondent 9 som jobbar på 

en revisionsbyrå i Karlstad menar att “den stora skillnaden är att vi har allting i dator 

men metodiken är ju samma, vi gör ju lika många stickprov på kundfordringar och så här”. 

Medan andra revisorer i större städer ansåg att IT-revisioner och dataanalyser 

var mer av betydelse i dag. När revisorerna ska utföra granskningen används 

både substansgranskning och granskning av företagets interna kontroller. 

Respondenterna var inte överens om hur digitaliseringen har påverkat dessa 

metoder och vilken metod de ansåg dominerade. Tre av respondenterna ansåg 

att granskningen riktar in sig och övergår till mer intern kontroll. Respondent 4 

menar att revisorerna inte vill granska om det har blivit fel, de vill granska så att 

företagen har sådana rutiner att det inte kan bli fel.  
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”Vi vill inte granska om det har blivit fel, vi vill granska att de har sådana 

rutiner så att det inte kan bli fel. Så därför försöker vi att rikta in oss på intern 

kontroll så långt det går. Så därigenom gör vi väldigt mycket jobb och försöker 

knuffa det så mycket ditåt det går. För att substansgranskningen sen ska kunna 

skötas av dataanalyser.”  

Två av respondenterna anser istället att det går mer mot substansgranskning. 

Respondent 6 anser att de interna kontrollerna fortfarande behöver granskas 

men nu när all data är tillgänglig har revisorerna också möjlighet att granska 

allting och är därför inte lika beroende av att granska de interna kontrollerna. 

Således går revisonen i vissa avseende mot mindre intern kontroll och mer 

substansgranskning. Revisionen ska dokumenteras och genom att den numera 

är digital, anser majoriteten av respondenterna att det blir smidigare att ha det 

på datorn och i exempelvis PDF-format. Det blir enklare att följa upp någon 

annans jobb genom att använda en dator för att leta, istället som förr i tiden när 

revisorn fick stå och bläddra i pärmar. Det bidrar även till att revisionen blir 

säkrare eftersom revisorerna tvingas följa lagar och rekommendationer. Flertalet 

respondenter beskriver datumsignering som ett exempel på detta. När allt finns 

digitalt kan inte revisorerna ändra något i efterhand utan att det syns och därmed 

blir det svårare för revisorn att fuska.  

Rapportering av revisionsberättelsen är enligt samtliga respondenter 

oförändrad, men den övriga rapporteringen till kund är till stor del digital. 

Kunden kan själv hämta information från revisionsbyråernas hemsidor och det 

finns tillgängliga appar som kunden kan ladda ner. Respondent 7 anser att 

rapporteringen måste ske mer löpande under året och i realtid, vilket skapar ett 

mervärde för kunden. En del av respondenterna nämner att revisionsberättelsen 

har potential att kunna lämnas digitalt i framtiden med hjälp av BankID.  

4.2.2. Digitaliseringen 

Den generella trenden hos respondenterna är att digitaliseringen är positiv och 

effektiviserar revisionen. Revisorerna får mer tid över till arbetsuppgifter som 

är roligare och kräver en annan yrkesskicklighet. Innan fick revisorerna lägga 

mycket tid på arbetsuppgifter som bland annat innebar att stämma av en mängd 

med transaktioner enbart för att bilda sig en uppfattning om företaget. En av 

fördelarna som majoriteten av respondenterna också nämner, är möjligheten att 

kunna använda hela datamängder. Respondent 6 beskriver det som “det är ju 

egentligen att vi granskar alla transaktioner istället för att ta stickprov”.  Risken för att 

revisorn ska missa något blir minimal och kan istället fokusera på de delar som 



32 

 

är viktiga och avviker från förväntan. Därmed levereras revisionen med en 

högre kvalité, som gör att revisorn kan vara mer precis och träffsäker. Det bidrar 

även till att kundvärdet ökar. För revisorernas del blir det smidigare att endast 

behöva bära med sig en laptop ut till kund, istället som förr, när det var tunga 

rullväskor fulla med pärmar som gällde. 

Revisorerna beskriver liknande nackdelar som systemutvecklarna. Det är en 

sårbarhet att jobba digitalt eftersom allting kräver ström och att systemen 

fungerar som de ska. Skulle det ske ett strömavbrott eller att någon av servrarna 

ligger nere så avstannar allt arbete. Förr i tiden gick det att jobba vidare med 

papper och penna, idag går det inte. Angående papper och penna och vad man 

föredrar är en smaksak och generationsfråga enligt respondent 5 som anser att 

det är lättare att missa saker på en skärm jämfört på ett fysiskt papper. Utöver 

sårbarheten är säkerheten är aspekt som måste beaktas med lämplig kryptering. 

Respondent 9 beskriver en incident med ett mail som innehöll länkar med virus 

som låste hela kontorets server. En fråga som kan ställa till det är hur pass 

digitala kunden är och hur revisorn löser situationen om kunden till exempel 

bara är digital till 50 procent. Det är också viktigt att kontrollera att kunden har 

levererat rätt data och inte utelämnat något. Sedan är det också upp till revisorn 

att föra in rätt parametrar i dataanalyserna eftersom fel input också blir fel 

output. 

“Om det är fel person som sätter upp det så kan man ju få en bild av att vad 

bra allting är, men om det räknas fel i datorn så blir det ju fel, det är ju lite så, 

om man stoppar skit in då kommer det skit ut.” 

Genom att automatisera flöden och arbetsuppgifter kan revisionen göras mer 

effektiv. Respondenterna anser att det skulle eliminera många manuella 

moment, däribland stickprov och avstämningar. Vattenfallet är ett 

återkommande samtalsämne hos många av respondenterna. Respondent 7 anser 

att det är vattenfallet som ska automatiseras, men att det alltid kommer behövas 

en mänsklig bedömning för vissa avvikelser som ingen dator i hela världen skulle 

klara av. Respondenterna är överens om att kundrelationer är något som 

revisorerna fortsatt behöver ägna sig åt. Där kan digitaliseringen och 

automatiseringen inte implementeras. Respondent 5 anser att det är en liten 

speciell relation eftersom man inte ska vara nära kunden men ändå ha någon 

form ha kundrelation. Revisorn måste besöka företagen och träffa ansvariga 

personer och skapa en uppfattning om företaget. Detta skapar också förtroende 

hos kunden och bygger en stark kundrelation. Flera av respondenterna 

diskuterar AI och anser att vi inte riktigt är där än, men att inom en snar framtid 
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kommer AI ha en betydande roll inom revisionsbranschen. Sedan är det viktigt 

att påpeka skillnaden på dataanalyser och AI, där AI ska lära av sig själv. 

Respondent 4 ser inte riktigt hur AI ska kunna lära sig själv och fungera i 

revisionen utan att det hänger på revisorn att ställa in rätt parametrar. Därmed 

blir den intelligent efter hur vi ställer in den, inte hur den själv beter sig. Utöver 

AI så diskuteras Big data av respondenterna, vilket har haft störst påverkan på 

branschen hittills. Möjligheten att kunna köra hela datamängder öppnar dörren 

för ett helt nytt sätt att arbeta. Respondent 4 anser att revisorerna måste kunna 

analysera Big data på rätt sätt, annars tjänar det ingenting till att ha tillgång till 

all data. Respondent 6 påpekar istället vikten av att revisorn kontrollerar om 

någon data saknas och således säkerställer att företagen verkligen har levererat 

all data. Respondent 6 menar att “det är ju en väldigt viktig del att tänka på om det är 

någonting som borde ha hänt som inte finns där […]”. 

4.2.3. Kompetensbehov 

Flertalet av respondenterna är överens om att revisionsbranschen kommer 

övergå till allt mer rådgivning inom den närmaste framtiden. Många av de enkla 

och manuella momenten försvinner och det frigör tid som kan läggas på mer 

avancerade arbetsuppgifter som till exempel rådgivning. Respondent 9 anser att 

“vår roll som revisor kommer ju bli än mer som en sorts konsult som hjälper till med andra 

saker än själva revisionen”. Det kräver också att revisorn har en god kunskap om 

både företagen och branscherna som företagen verkar i.  Respondenterna tror 

att många av de mindre revisionsbyråerna kommer sugas upp av de större 

byråerna och konsolideras. På grund av alla förändringar i branschen just nu 

riskerar även någon av de större byråerna att gå under enligt en av 

respondenterna. Majoriteten av respondenterna ser ett behov av en löpande 

revision mer frekvent under året. Det innebär ett högre kundvärde eftersom 

rådgivning och revision kan ske mer direkt vid aktuella händelser. Respondent 

10 menar att det även skulle underlätta för revisorerna eftersom att det fördelar 

arbetsbördan mer jämnare under året. Samtliga respondenter är eniga om att 

revisionsbyråer i framtiden inte behöver anställa lika många nyexaminerade 

personer som tidigare. Automatiseringen och AI leder till att den arbetskraften 

inte längre behövs. Respondent 9 menar att det är både positivt och negativt. 

Det positiva är att byråerna tjänar mer pengar men det finns också en risk för 

att arbetslösheten ökar i samhället, eftersom de som har tagit examen måste över 

en högre tröskel när de söker jobb som revisor. Det kräver en högre kunskap 

och erfarenhet redan från start. Respondent 7 anser att revisionsbranschen har 

fungerat som en fortsatt utbildning efter universitetet där personer väljer att 
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jobba några år på en revisionsbyrå och går sedan vidare för att bli VD eller 

ekonomichef på något företag.  

Hela branschen har ju varit en skola efter skolan kan man säga. Vi suger in 

ekonomistuderande som inte vet vad de vill göra i livet, men det är nog bra att 

ta några hundår på en revisionsbyrå för då kan jag bli ekonomichef, 

redovisningschef eller VD och jag får bra utbildning och så vidare.” 

 Men den här vägen är inte längre möjlig då studenterna i princip behöver flera 

års erfarenhet innan de ens har tagit sin examen. Respondent 7 förklarar vidare 

att “de vi anställer i framtiden ska ju redan vara flygfärdiga. De ska ju ha jobbat fem år i 

branschen. Hur ska det gå till?”. Det är flera av respondenterna som anser att 

universiteten idag inte förbereder studenterna tillräckligt för arbetslivet och att 

kursplanerna behöver ändras. Några av respondenterna anser att det kommer 

behövas mer heterogena grupper på revisionsbyråerna i framtiden med en mix 

av exempelvis beteendevetare, IT och revisorer. Problemet idag är att de flesta 

är stöpta i samma form och löser tilldelade uppgifter på ett ungefär liknande 

sätt. Det står klart att revisorer i framtiden kommer att behöva mer IT-

kunskaper. Revisorerna måste också ha en större förståelse för företaget och 

dess omvärldsfaktorer. Det leder återigen fram till problematiken med 

erfarenhet och rutin. Respondenterna slår fast att det i dagsläget inte finns någon 

specifik lösning på problemet. 
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5. Analys 

5.1. Hur förändras revisionsprocessen på grund av digitaliseringen? 

Den teoretiska referensramen beskriver att teknologins betydelse i arbetslivet 

kan förklaras med hjälp av tre faser, vilka är förstärkning, komplettering och 

ersättning (Kairos Future 2016). Utifrån respondenternas svar är branschen 

förbi förstärkningsfasen där datorer och liknande används som hjälpmedel i 

arbetet. Branschen befinner sig inte heller i ersättningsfasen, där AI och 

automatiseringar ersätter personalens arbete helt och hållet. Mycket tyder på att 

branschen befinner sig i kompletteringsfasen, vilket betyder att personalen 

jobbar sida vid sida med den teknologi som finns tillgänglig idag och att dessa 

teknologiska hjälpmedel kan sköta vissa arbetsuppgifter självständigt. 

Respondenterna beskriver assistenternas arbetsuppgifter som skitgöra, vilka är 

exempel på uppgifter som skulle kunna digitaliseras. Dessa består främst av 

manuella moment som undersökningar och stickprov. Tidigare forskning anser 

att dessa moment kan automatiseras och således frigöra tid som revisorerna 

sedan kan lägga på mer avancerade arbetsuppgifter (Raphael 2017). AI 

diskuteras bland respondenterna och det framkommer att den teknologin är 

aktuell för branschen och många revisionsbyråer investerar stora summor 

pengar på att utveckla detta. Med det sagt betyder det inte att branschen är redo 

att implementera AI ännu. Det ligger i linje med Kokina och Davenport (2017) 

som hävdar att AI är något som blir allt mer framträdande och att 

revisionsbyråerna satsar hårt på det. Issa et al. (2016) beskriver också att AI inte 

är implementerat i någon större utsträckning än, men tanken är att AI ska kunna 

analysera hela populationer. Utöver automatisering och AI, diskuteras även Big 

data bland respondenterna som menar att det är av stor betydelse att kunna 

samla in ett företags hela datamängd. Det är något som kan kopplas till 

metaforen vattenfallet, vilket flertalet av respondenterna beskriver. Vattenfallet 

symboliserar företagets data som sedan rinner ner i en damm där revisorerna 

står med fiskespön och tar stickprov. Utifrån statistiskt beräknade mått anser 

sedan revisorerna, utan att vara helt säkra, att det inte finns några fel och 

oegentligheter i företagets finansiella rapporter. Med Big data kan revisorerna 

istället filtrera all data som rinner genom vattenfallet och kan därmed avgöra till 

100 % om det finns några fel och oegentligheter i de aktuella företagen. Däremot 

anses Big data helt värdelöst om revisorerna inte besitter kunskapen eller 

verktygen för att kunna analysera hela datamängder och komma fram till något 

slags resultat. Detta är något som både Alles och Gray (2016) och respondenter 

bekräftar.  
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Carrington (2014) beskriver planeringsfasen som en av de viktigaste delarna i 

revisionen och där digitalisering kan göra mest nytta. Det bidrar till att 

revisorerna kan förhålla sig gentemot risk och väsentlighet på ett annat sätt. 

Respondenterna anser inte att väsentligheten påverkas i någon större 

utsträckning men att digitaliseringen underlättar riskbedömningen eftersom 

revisorerna får tillgång till en större mängd data. Således kan revisionen styras i 

rätt riktning och fokusera på det som avviker, vilket i sin tur resulterar i en 

revision med högre kvalité. Alles och Gray (2016) beskriver att en större 

datamängd hjälper revisorerna att lättare lokalisera avvikelser. För att kunna 

avgöra om något avviker behöver revisorerna också skapa en förväntan. Det 

bekräftas av respondenterna, där förväntan anses utgöra ett avgörande moment 

i revisionen. Det framkommer i intervjuerna att revisorerna använder sig av 

PBC-listor som skickas till kund för att förbereda revisionen på bästa sätt och 

är en av faktorerna som bidrar till en effektivare arbetsgång, vilken tidigare 

forskning också diskuterar (Janvrin et al. 2008; Carrington 2014). Det kan 

däremot uppstå problem i de fall kunderna inte är digitala fullt ut och det 

resulterar i att revisorerna får ägna tid åt att skanna in dokument för hand.  

Enligt Carrington (2014) är revisionsrisk något som revisorerna bedömer i 

planeringen. Risk är också kopplat till den övriga revisionsprocessen där 

effektivitet och lönsamhet är av betydelse. En av respondenterna beskriver att 

revisionsbyråerna omöjligt haft möjlighet att granska allting och att det skulle 

resultera i en alldeles för dyr revision som ingen kund skulle vilja betala för. Det 

finns därför alltid en liten risk för att felen inte upptäcks. Skulle däremot 

revisorn sätta ett filter på företagets data och därmed också ha möjlighet att 

kunna granska allting så kan upptäcktsrisken reduceras, vilket enligt Carrington 

(2014) är risken att revisorn inte finner de fel som är inneboende i redovisningen 

och som inte har upptäckts och rättats av företagets interna kontroller. 

Granskningsfasen består enligt den teoretiska referensramen av olika 

granskningsåtgärder och granskningsmetoder. Carrington (2014) menar att 

revisorerna använder en kombination av både substansgranskning och 

granskning av företagets interna kontroller. Respondenterna var inte överens 

om vilken av granskningsmetoderna som används mest och vilken som kommer 

dominera i framtiden. Majoriteten av respondenterna anser dock att branschen 

går mot att granska företagets interna kontroller mer och substansgranskningen 

kommer att försvinna allt mer. En av respondenterna uttrycker sig att de inte 

vill granska om det har blivit fel, de vill granska att de har sådana rutiner så att 

det inte kan bli fel. De riktar därför in sig på mer intern kontroll. Medan en av 

respondenterna menar att den interna kontrollen fortfarande måste granskas, 
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men eftersom all data är tillgänglig och det nu går att granska allting är inte 

revisorerna lika beroende av de interna kontrollerna. Janvrin och Weidenmier 

Watson (2017) menar att större datamängder möjliggör en ökad insikt och bättre 

beslutsfattande. Generellt sett i granskningsfasen är den stora skillnaden enligt 

respondenterna att stickproven försvinner och ersätts av dataanalyser på hela 

datamängder. Det skulle kunna vara en effekt av att Big 4 har satsat mycket 

pengar på Big data, vilket år 2016 uppgick till 232 miljarder dollar enligt Alles 

och Gray (2016). Vidare har Big data en stark prognosförmåga som gör det 

enklare för revisorerna att jobba med och mot en förväntan. Alles och Gray 

(2016) menar också att det blir enklare att lokalisera avvikelser som skiljer sig 

mot förväntan. Respondenterna anser att en av fördelarna med digitaliseringen 

är möjligheten att kunna analysera hela datamängder. Således kan revisorerna 

fokusera på det som avviker från förväntan, vilket leder till att risken för att 

revisorerna ska missa något blir minimal, samtidigt som revisionen blir 

effektivare. Vidare förklarar respondenterna att det är viktigt att vara 

uppmärksam på om all data finns med och ställa frågan om det är något som 

saknas. Det framkom också under intervjuerna att flertalet av respondenterna 

anser att digitaliseringen bidrar till att revisorerna får svårare att fuska. Förr i 

tiden när revisorerna jobbade med fysiska papper och pärmar var det enklare att 

ändra något i efterhand när revisionen var avslutad. Med dagens digitala 

arbetsmetoder lämnar revisorerna spår efter sig och det syns att revisorn har 

varit inne och ändrat i de digitala akterna.  

Enligt FAR (2006) är målet för revisorerna att göra uttalanden om företagets 

bokföring och årsredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning av företaget. 

Respondenterna skiljer på revisionsberättelse och övrig rapportering till 

företaget. Rapporteringen av revisionsberättelsen sker fortfarande på papper 

och skrivs under av berörda personer. Vidare förklarar respondenterna att den 

övriga rapporteringen till kund är digital och kommunikationen sker ofta via 

gemensamma delningssidor eller appar från revisionsbyråerna. Det finns 

potential för revisionsberättelsen att lämnas digitalt i framtiden enligt några av 

respondenterna som nämner BankID för att kunna signera dokumenten.  

Respondenterna bestående av systemutvecklare och revisor hade liknande 

uppfattningar gällande fördelar och nackdelar med digitaliseringen. Enligt 

samtliga respondenter är den största fördelen att det blir mer effektivt. Det 

betyder att revisorerna kan ägna mer tid åt mer viktiga uppgifter som kräver en 

annan yrkesskicklighet som därför också leder till ett roligare yrke. Något som 

återkommer hos flera respondenterna är fördelen att kunna använda större och 
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hela datamängder, vilket leder till en mer precis och träffsäker revison. Det ligger 

i linje med Ghasemi et al. (2011) som menar att de främsta fördelarna med 

digitaliseringen är att revisonen blir effektivare och resulterar i en mer precis och 

träffsäker revision. Respondenterna hade svårt att nämna nackdelar med 

digitalisering, men beskrev delvis säkerheten och sårbarheten som 

problematiska områden. Ali et al. (2015) beskriver att information som lagras på 

nätet måste krypteras för att inte fel personer ska komma åt den informationen. 

Respondenterna anser att risken finns för att någon ska hacka deras system och 

inhämta information som inte är deras. Något som framkom som negativt under 

intervjuerna är sårbarheten, eftersom alla digitala enheter kräver elektricitet. Om 

det till exempel råkar inträffa ett strömavbrott, då avstannar all verksamhet på 

revisionsbyråerna eftersom branschen inte längre använder fysiska papper och 

pärmar. Utifrån den fas branschen befinner sig i idag, när systemen fortfarande 

är beroende av att användaren ställer in parametrar och instruerar datan hur den 

ska analysera, finns det också en risk att fel input leder till fel output.  

5.2. Vilka kompetenser kommer att behövas hos revisorer i den 
digitala miljön? 

Tidigare forskning visar på att revisionsbranschen förändras och riktar in sig på 

mer rådgivning och försöker identifiera hur deras kunder kan förbättra dess 

verksamheter (Porter et al. 2014; Raphael 2017). Respondenterna beskriver den 

framtida revisorsrollen som en konsult som hjälper kunden med mycket mer 

utöver själva revisionen. Vidare beskrivs ett förändrat företagsklimat där 

faktorer som konkurrens och prispress är några av orsakerna till detta. 

Revisionsbyråerna försöker hitta nya sätt för att öka kundvärdet och tjäna 

pengar, som till exempel genom att revisorerna rapporterar mer löpande för att 

leverera mer relevant information. Det nämndes tidigare att assistenternas 

manuella moment med stickprov och undersökningar är på väg att försvinna på 

grund av digitaliseringen. Det frigör tid som kan läggas på mer avancerade 

arbetsuppgifter som kräver en annan yrkesskicklighet (Raphael 2017; Issa et al. 

2016). Det innebär att revisionsbyråerna inte kommer att behöva anställa lika 

många nyexaminerade personer i fortsättningen (Kokina & Davenport 2017). 

Det är något som bekräftas av samtliga respondenter, varav en respondent 

beskriver att revisionsbranschen inte längre kan vara en skola efter skolan. 

Tidigare har nyanställda tagit några hundår i rollen som assistent på en 

revisionsbyrå för att sedan söka sig vidare och bli ekonomichef eller VD på 

något externt företag. Nyexaminerade personer behöver idag vara flygfärdiga 

direkt efter examen vid universiteten och borde helst jobbat fem år i branschen. 
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Det innebär en problematik som är svår att kringgå då flertalet av 

respondenterna menar att universiteten inte förbereder studenterna tillräckligt 

för arbetslivet. Det ligger i linje med tidigare forskning, som menar att branschen 

förändras i takt med digitaliseringen och således måste också utbildningen 

förändras (Issa et al.2016; Kokina & Davenport 2017). 

Revisorsinspektionen har under år 2017 skickat ut en promemoria med förslag 

till förändringar gällande de utbildningskrav som krävs för att få avlägga en 

revisorsexamen (RI 2017). Den snabba teknologiska utvecklingen inom IT-

området beskrivs som en av anledningarna till detta. En del av förändringen är 

att företagsekonomi inte längre behöver vara huvudområde inom utbildningen. 

Det är något som efterfrågas av flera respondenter, som menar att det behövs 

mer heterogena grupper hos revisionsbyråerna i framtiden eftersom det inte 

längre räcker att begripa debet och kredit. Förslaget leder till fler alternativa 

vägar fram till det obligatoriska provet som ger auktorisation. Provet kommer 

dock att förbli oförändrat då RI (2017) anser att det är en viktig del i 

kvalitetskontrollen av revisionsyrket.  

Enligt Issa et al. (2016) förändras revisionsbranschen i takt med digitaliseringen 

och det leder till att universiteten måste anpassa utbildningen för att möta 

kompetensbehoven hos framtida revisorer. Det efterfrågas kompetenser som 

möjliggör en större förståelse för företagen som också leder till att revisorn kan 

etablera en stark och effektiv kundrelation. Det är kunskaper som ofta mer 

erfarna och kvalificerade revisorer besitter (Kokina & Davenport 2017). 

Respondenterna är också överens om att IT-kunskap är något som kommer att 

behövas hos framtida revisorer. Det framgår också att revisorerna kommer att 

behöva ta sig högre upp gällande helikopterperspektivet för att ha möjlighet att 

se helheten. På så vi skapas ett bredare makroperspektiv där större förståelse för 

företaget och omvärldsfaktorer blir viktiga. Det resulterar i att revisorerna kan 

leverera en rådgivning med högre kvalité.   
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för digitaliseringens 

påverkan på revision. Studien visar på att digitaliseringen påverkar branschen 

positivt, där digitala arbetsmetoder eliminerar manuella moment och effektivisar 

revisionsyrket. Den uppfattningen delas av både systemutvecklare och revisorer. 

Revisionsbranschen förändras i takt med digitaliseringens utveckling och 

befinner sig nu i kompletteringsfasen. Det betyder att revisorer arbetar i olika 

utsträckning med hjälp av teknologiska hjälpmedel. Revisionsprocessen övergår 

därför till att analysera hela datamängder och att statistiska urval minskar, vilket 

reducerar revisionsrisken. Med hjälp av företagens hela datamängder skapar 

revisorerna en förväntan som sedan styr revisionen i rätt riktning. När 

revisionsprocessens olika arbetsmoment automatiseras skiftar revisorns roll mot 

en mer rådgivande konsult. En rådgivande konsult ska arbeta nära kunden och 

etablera en stark kundrelation. Studien tyder därför på att revision inte längre 

kan anses utgöra det kontrollerande organ som tidigare har fungerat som 

kontraktslösare utifrån ett agentteoretiskt perspektiv.  

Som en följd av digitaliseringens påverkan på revision tenderar även 

kompetensbehovet att påverkas. Rollen som rådgivare kräver kvalificerad 

kunskap och i takt med att de enklare arbetsuppgifterna automatiseras skapas 

en efterfråga av mer erfarna revisorer, vilket leder till att revisionsbyråerna 

anställer allt färre nyexaminerade personer. Detta innebär att universiteten 

behöver förändra utbildningen för att lösa problematiken med att förbereda 

studenterna tillräckligt för revisionsbranschen. Studien visar även på att 

universiteten behöver inkludera IT i utbildningen eftersom IT-kunskaper anses 

utgöra viktiga kompetenser hos framtida revisorer.  

Studien bidrar till en ökad förståelse för digitaliseringens påverkan på revision 

genom att studien visar på en övergång från statistiska urval till dataanalyser i 

revisionsprocessen med hjälp av företagens hela datamängder. Digitaliseringen 

gör det dessutom svårare för revisorer att fuska och ändra något i efterhand 

eftersom revisorerna lämnar digitala spår i akterna. Studien redovisar också ett 

kunskapsgap mellan universiteten och revisionsbyråerna, där digitaliseringen har 

skapat en efterfrågan av mer kvalificerad personal, vilket leder till att färre 

nyexaminerade personer anställs. Vidare indikerar studien att digitalisering är ett 

subjektivt begrepp som kan variera beroende på geografiskt läge och storlek på 

kontor. Slutligen är AI aktuellt hos många revisionsbyråer och det investeras 

stora summor pengar, men AI är inte redo att implementeras i branschen ännu. 
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6.1. Förslag till vidare forskning 

Studien är begränsad till ett mindre urval av respondenter och har fokuserat på 

fem stora revisionsbyråer. Därför kan det vara svårt att generalisera resultatet i 

en större kontext. Det skulle vara intressant att studera ett större urval av 

respondenter och även jämföra mindre lokala byråer med större byråer. Under 

intervjuerna framkom det att kunderna efterfrågar en mer relevant och frekvent 

information från revisionsbyråerna, vilket också respondenterna bekräftar och 

menar att branschen går mot en mer löpande revision. Således bör detta område 

studeras närmare. Studien antyder att det finns ett kunskapsgap mellan 

universiteten och revisionsbyråerna där studenterna inte kan tillägna sig 

tillräcklig kvalificerad kunskap för att kunna utföra framtidens 

revisionsuppdrag. Det skulle därför vara intressant att studera vad 

revisorsinspektionen och FAR anser om problematiken och hur de avser att gå 

vidare med frågan. Dessutom vore det av värde att låta universiteten betona de 

praktiska implikationerna av förslaget att ändra utbildningen. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

Om respondenten  

• Kan du berätta lite om dig själv och vilken din roll är i företaget?   
 
Revisionsprocessen  
• Kan du beskriva på vilket sätt digitaliseringen har påverkat planeringsfasen?  

• På vilket sätt påverkas riskbedömningen av digitaliseringen? 

• Hur skulle du beskriva att väsentlighetsbedömningen påverkas av 
digitaliseringen? 

• Kan du beskriva på vilket sätt digitaliseringen har påverkat granskningen i 
revisionen? 

• På vilket sätt har granskningsmetoderna förändrats? 

• På vilket sätt har granskningsåtgärder förändrats? 

• På vilket sätt har dokumentationen påverkats av digitalisering?    

• Kan du beskriva på vilket sätt digitaliseringen har påverkat rapporteringen i 
revisionen?  

 
Digitaliseringen 

• Vilka fördelar ser du med den ökade digitaliseringen avseende 
revisionsprocessen? 

• Vilka risker / nackdelar ser du med den ökade digitaliseringen avseende 
revisionsprocessen? 

• I vilka moment eller delar av revisionen passar automatisering av revisionen 
bäst? 

• I vilka moment eller delar av revisionen passar inte automatisering? 

• Vilka typer av digitala revisionsverktyg är aktuell för revisionsbranschen och 
på vilket sätt påverkar den revisionen? 
o Artificiell Intelligens (AI) 
o Big data 
o Molnbaserade lösningar 

 
Kompetensbehov 

• Hur tror du att framtidens revision och arbetssätt kommer att se ut med 
hänsyn till digitaliseringens utveckling? 

• På vilket sätt har revisorernas kompetensbehov påverkats av digitaliseringen? 
 

Övrigt  

• Är det någon fråga du tycker vi borde ställa som vi har glömt? 
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