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Research  
questions: How does Mälardalen University (MDH) develop accounting education with 

orientation on accounting and auditing based on digitalization in the audit 
industry? 
How can MDH develop the accounting education with orientation on accounting 
and auditing based on digitalization from auditors and students perspectives? 

 
Purpose: This study aims to describe how a university in Sweden adjusts its accounting 

education to digitalization in the audit industry and the changing requirements 
for recent graduates that this may lead to.  

  
Method: The study was of qualitative nature and was based on books and scientific 

articles in the subjects of digitalization, the audit industry, education and 
colleges. For the gathering of empirical data nine semi-structured interviews 
were performed, the selection was done by convenience and targeted selection 
with respondents from the academy, audit industry and students. The result 
was analyzed by sentence concentration 

 
Conclusion: The study showed that MDH does not make specific changes to the 

digitalization in the audit industry, but is constantly working on digitalization in 
several ways. Students develop the ability to learn new things and to gather 
information to adapt to the changes that take place in society. 

 
The study also showed that digitalization in the audit industry changes how 
auditors work which is becoming more digitalized. This change in how auditors 
work leads to changing demands for those seeking these professions. The 
analysis of the study showed that students would have benefited if workplace 
cases had been implemented in education to increase their understanding and 
analytical ability as there is greater need for skills such as technical 
competence, good communication skills and ability to work in group in 
connection with digitalization.  
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Fråge- 
ställning:  Hur utvecklar Mälardalens Högskola (MDH) ekonomutbildningen med                   

inriktningen redovisning och revision utifrån digitalisering i 
revisionsbranschen? 
Hur kan MDH utveckla ekonomprogrammet med inriktningen redovisning och 
revision utifrån digitaliseringen ur revisorers och studenters perspektiv? 

 
Syfte: Denna studie syftar till att beskriva hur en högskola i Sverige anpassar sin 

ekonomutbildning till digitaliseringen i revisionsbranschen och de förändrade 
krav på nyexaminerade studenter som detta kan medföra.   

 
Metod: Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på böcker, vetenskapliga 

artiklar inom ämnena digitalisering, revisionsbranschen, utbildning och 
högskolor. För insamlingen av empirisk data utfördes nio semistrukturerade 
intervjuer som valdes ut genom bekvämlighets- och målstyrturval med 
respondenter från akademin, revisionsbranschen och studenter. Resultatet 
analyserades genom meningskoncentrering. 

 
Slutsats: Studien visade att MDH inte gör specifika ändringar till digitaliseringen i 

revisionsbranschen men arbetar kontinuerligt kring digitaliseringen på flera 
olika sätt. Studenter ska utveckla förmågan att lära sig nya saker och samla 
information för att kunna anpassa sig till de förändringar som sker i samhället.  
 
Studien visade även att digitaliseringen förändrar revisionsbranschen och 
arbetssättet blir allt mer digitalt. Denna förändring i arbetssätt leder till 
förändrade krav på de som söker dessa yrken. Analysen visade att studenter 
hade gynnats av att moment som case från arbetslivet hade implementerats i 
utbildningen för att öka deras förståelse och analysförmåga då det finns ett 
större behov av färdigheter som teknisk kompetens, god 
kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i grupp i samband med 
digitaliseringen. 
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1. Inledning 

Digitaliseringen är enligt Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) en av de mest 

betydelsefulla pågående omvandlingarna av det moderna samhället under 2016 och omfattar 

många delar av verksamheten och det dagliga livet. Doyle (2015) skriver i en studie utförd i 

USA att högre utbildning står inför en utmaning i att utbilda studenter i teknologier som i vissa 

fall inte finns än, men som kommer att finnas i framtiden. Detta då den struktur som 2015 

fanns för högre utbildning driven av fakulteten och olika statliga avdelningar har varit 

långsamma att implementera den teknologiska utvecklingen (Doyle, 2015). 

 

Redan vid ung ålder är kunskap i skolan indelad i olika disciplinära grupper enligt Kordik 

(2015). Kordik har gjort en studie i Australien 2015 som visade att grundskolan delade upp 

timmarna under skoldagen för att läsa, skriva, för vetenskap, för samhällskunskap och för att 

leka. I högstadiet (i.e. junior high) flyttas studenter mellan olika klassrum och olika lärare. Efter 

avslutade studier har studenterna blivit skolade bort från att göra kopplingar mellan olika 

ämnen i skolan, de misslyckas att se hur nummer, trots att de är fundamentala till s.k. hårda 

vetenskaper1 (i.e. hard sciences) är skapade av människor för att ge en förklaring till abstrakta 

problem. Detta är ett symptom på ett större problem hur skolan formar barn till ett särskilt 

förhållande gentemot kunskap. (Kordik, 2015) 

 

Card visade i en undersökning utförd i Storbritannien 2002 att undervisning är positivt 

korrelerat med ekonomiskt tillväxt. Tillväxten visade sig vara ungefär densamma som 

ökningen på individuell lönenivå, mellan 5–10 %. I Storbritannien ändrades lagen kring 

skolgången 1970 vilket ledde till att de som var födda 1955 var tvungna att gå 15 år i skolan 

och de som var födda 1956, 16 år i skolan. Dessa två grupper jämfördes sedan senare i 

vuxenlivet och studien kom fram till att de som varit tvungna att gå ett extra år i skolan hade 

över 10 % mer i årslön än de som gått 15 år. De hade även i genomsnitt bättre allmänhälsa 

och var överlag mer tillfreds med livet i helhet. (Card, 2002) 

 

Skolforskningskommittén (SOU 1980:2) genomförde en studie i Sverige som fann att de 

projekt i skolan som väckte störst intresse var de som förde in nya synsätt, d.v.s. teoretiska 

istället för praktiska kunskaper. Kommittén drog slutsatsen från sin studie att nyttig kunskap 

var analyser, begreppsutveckling och nya tankemodeller. Syftet med utbildning bör vara att 

stimulera till eget kunskapssökande och egen analys. (Hultman & Hörberg, 1994, s. 19–20)  

 

Tatikonda (2004) skrev i en studie utförd 2004 att amerikanska forskare hävdade att 

ekonomutbildningarna i USA var bristfälliga och i akut behov av att förändras. Detta för att 

studenter saknade relevanta färdigheter och kunskaper efter avslutade studier. En orsak till 

detta kan vara årtionden av långa processer för att genomföra förändringar när de externa 

förändringarna sker relativt snabbt. Enligt studien ökade skillnaden mellan det som lärdes ut 

inom ekonomutbildningar och arbetsmarknadens behov vilket ledde till att företagen började 

bli missnöjda med ekonomutbildningen i sitt dåvarande tillstånd. (Tatikonda, 2004)  

 

                                                
1 Hårda vetenskaper är t.ex. matematik, fysik och kemi där något kan bevisas med experiment som 
kan replikeras med exakt samma resultat 
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Enligt Guthrie och Parker (2016) finns en signifikant automatisering på arbetsplatsen inom 

redovisning och revision, som utnyttjas tillsammans med eller möjligen istället för mänskliga 

arbetare. Stora datamängder och digitala teknologier kommer sannolikt påverka 

revisionsbranschens arbetskraft i framtiden. Dessa digitala förändringar är enligt Guthrie och 

Parker (2016) pådrivande för stora skiftningar i rollen som revisorer, som reflekteras i 

automatiseringen av många uppgifter som tidigare gjorts av dem, numera sköts till viss del av 

datorer.  

 

En studie av Samkin och Stainbank (2016) som utfördes i Sydafrika visade att högskolorna 

stod inför stora utmaningar. Detta på grund av den tekniska utveckling som sker i världen, det 

ökade utbudet av digitala utbildningar online och bristen av användningen av digital utrustning 

på högskolor i Sydafrika (Samkin & Stainbank, 2016). Ayeboafo (2012) menade att på grund 

av den digitala utvecklingen behöver utbildningen för ekonomstudenter fokusera på kunskaper 

som görs via datorer i arbetslivet istället för traditionella metoder för bokföring som sker på 

papper. Detta reflekterades inte i utbildningen i Ghana för ekonomer vilket skapade ett gap 

mellan utbildningen av ekonomer och det praktiska arbetet (Ayeboafo, 2012). En studie i USA 

2014 visade att studenter var missnöjda med ekonomutbildningarna då de inte fann att 

utbildningarna var relevanta, förbereder dem för arbetslivet eller speglar verkligheten 

(Johnson, 2014). 

 

Strong och Portz (2015) menar att läroplanerna inom redovisning är uppbyggda kring väl 

etablerade principer och modeller. Utbildningarna på högskolor (i.e. colleges)2 i USA inom 

redovisning och revision har, till skillnad från andra områden inom ekonomi, ingen standard 

för nivån på IT-kunskaper i läroplanerna. För att studenterna ska vara förberedda för 

arbetslivet krävs det implementering av IT i ekonomutbildningarna i USA. (Strong & Portz, 

2015) 

 

I en studie utförd i Rumänien 2015 skriver Jelev (2015) att den digitala revolutionen har nått 

utbildningen då allt fler utbildningar blir mer digitala. Men Jelev frågar sig samtidigt om 

skolorna utnyttjar teknologin fullt ut eller om de har fallit i sprickorna i den digitala världen och 

inte drar nytta av den fulla potential som den yngre generation som vuxit upp med teknik har 

(Jelev, 2015). 

 

Att det finns ett gap mellan det teoretiska och det praktiska inom ekonomutbildningar är många 

forskare överens om, b.la. Jelev (2015), Bui och Porter (2010), Salem (2013), Tatikonda 

(2004) och Ayeboafo (2012). Även om gapet mellan utbildningen och praktiken har ökat menar 

Salem (2013), som gjorde en litteraturgenomgång 2013, att det med snabba och konkreta 

åtgärder kan räddas. Med tanke på problemet som har funnits med att förbereda studenter 

inför arbetslivet ämnar studien att undersöka hur en högskola i Sverige arbetar och hur de kan 

arbeta efter vad revisorer och studenter efterfrågar. Målet med studien är att bidra till en bättre 

förståelse i hur arbetet kring ekonomutbildningen sker utefter revisionsbranschens förändring 

i och med digitaliseringen. I denna studie omfattar begreppet revisionsbranschen revision, 

redovisning och rådgivning.   

                                                
2 colleges i USA bedriver ingen forskning. Det görs enbart vid deras universities. 
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1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att beskriva hur en högskola i Sverige anpassar sin ekonomutbildning 

till digitaliseringen i revisionsbranschen och de förändrade krav på nyexaminerade studenter 

som detta kan medföra.  

1.2 Problemfrågor 

- Hur utvecklar Mälardalens Högskola (MDH) ekonomutbildningen med inriktningen 

redovisning och revision utifrån digitalisering i revisionsbranschen? 

- Hur kan MDH utveckla ekonomprogrammet med inriktningen redovisning och 

revision utifrån digitaliseringen ur revisorers och studenters perspektiv? 
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen tas tidigare forskning som är relevant för studiens syfte upp för 

att belysa forskning som kan vara förklarande eller vägledande i studien.  

2.1 Högskolor 

Högskolor i Sverige bedriver utbildning på eftergymnasial nivå och forskning i samverkan med 

det omgivande samhället (UKA, 2017). Riksdagen beslutar vilka statliga högskolor som skall 

finnas (Högskolelag, 1992:1434, kap. 2, 1§) och Utbildningsdepartementet ansvarar för 

utbildning och forskning. Alla högskolor lyder under Utbildningsdepartementet. Varje år 

utfärdar regeringen ett regleringsbrev för respektive myndighet och regleringsbrevet reglerar 

myndighetens verksamhet. Högskolor är oberoende myndigheter och kan själva bestämma 

vilka utbildningar som ska ges och vilket upplägg som ska användas i utbildningen. Högskolor 

måste anpassa sig efter det allmänna regleringsbrev för högskolor och det specifika 

regleringsbrev för varje högskola. Regleringsbrevet anger vilka mål och vilken inriktning 

myndighetens verksamhet ska ha. (UKA, 2017) 

 

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende högskolor, ska utbildningsutbudet på 

högskolor motsvara studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Högskolorna ska 

i årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger 

till grund för beslut om utbildningsutbudet. Avvägningar när det gäller fördelning mellan 

program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan 

campus och distansutbildning ska redovisas. Högskolan ska också redovisa hur lärosätet 

möter det omgivande samhällets behov av utbildning. Medel för verksamhetsförlagd utbildning 

som redovisades i budgetpropositionen 2016 skulle användas för kvalitetsförstärkande 

åtgärder. (Hellmark, Knutsson & Nord, 2017) 

 

Högskolornas styrelse har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att 

dess uppgifter fullgörs (Högskolelag, 1992:1434, kap. 2, 2§). Enligt lag ska högskolornas 

verksamhet bedrivas med ett nära samband mellan forskning och utbildning (Högskolelag, 

1992:1434, kap. 1, 3§). En av lärarens uppgifter är att följa utvecklingen inom det egna 

ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid 

högskolan (Högskolelag, 1992:1434, kap. 3, 1§). 

 

Löwstedt menade i en video publicerad av Skolforskning Stockholm stad (2015) att skolan höll 

på att bli en organisation som liknar andra organisationer. För några decennier sedan pratades 

det mer om skolan i Sverige, men det byggde på idén om att Sverige hade ett 

utbildningsväsende med en mängd skolor som ansågs ligga i samma system, under 2015 är 

skolorna mer självständiga enheter. Tidigare var skolorna mer en del av det statliga systemet. 

Vidare förklarar han att skolorna 2015 hade ett stärkt och samlat ledarskap där rektorn hade 

ett uttalat arbetsgivaruppdrag. Organisationer har en ledning, tidigare hade skolor inte det utan 

de hade en arbetsfördelning mellan lärare och rektorer. Detta beskrivs som att det fanns ett 

uttalat psykologiskt kontrakt mellan skolledningen (rektorerna) och lärarna att om inte rektorn 

lägger sig i lärarnas arbete, lovar de att inte lägga sig i rektorns arbete. Det var tidigare relativt 

uppdelat, rektorn ansvarade för administration och myndighetsutövning medan lärarna 

ansvarade för undervisningen. Det såg annorlunda ut under 2015 menar Löwstedt. Rektorn 
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hade då fått ett arbetsgivaruppdrag där de t.ex. ska rekrytera personal som inte hade 

förekommit förut. Detta kommer av att skolorna är en organisation och en självständig enhet. 

Detta skifte har skett från början av 90-talet och har påverkat även högskolorna. En stor del 

av detta är skolreformen 1994 då skolorna skulle börja konkurrera om elever. (Skolforskning 

Stockholm stad, 2015)  

 

Enligt Rustagi och Gautam (2013) kommer det i framtiden att finnas flera olika varianter av 

högre utbildning. Det kommer finnas högskolor (i.e. universities) med liknande upplägg som 

de har haft traditionellt sett med fokus på lärare med föreläsningar som sedan stöttas av 

videos, simulationer och andra teknologiska hjälpmedel. Det kommer även finnas institutioner 

som primärt kommer att agera som certifieringsorgan, dessa kommer då enbart examinera 

kunskap anskaffad från olika källor och certifiera standarderna från dessa källor. (Rustagi & 

Gautam, 2013)  

 

I en studie av Fathi och Wilson 2009 i USA föreslås att högskolor kan jobba med förändringar 

genom strategisk planering för att avgöra var de är på väg och hur de tänker att de ska komma 

dit. Genom att använda strategisk planering kan högskolor skapa ett ramverk för att avgöra 

processen en högskola bör använda för att uppnå dess fastställda och önskade framtid. 

Högskolor kan också använda ramverket för att få och skapa konkurrensfördelar samt 

fastställa mål och prioriteringar. (Fathi & Wilson, 2009) 

 

På ett universitet i Singapore gjordes 2008 en studie om hur universitet kan anpassa sig till 

omvärlden. Två viktiga överväganden vid förändringar av utbildningen kan vara att upprätta 

kommunikationskanaler där akademiker kan diskutera förändringarna och att se över de 

organisatoriska strukturer universitetet har. Dessa överväganden görs för att se hur 

utbildningen kan göras mer flexibel och lyhörd för förändringar i omvärlden, samt underlätta 

mer effektiv kommunikation. (Sng, 2008) 

 

Fathi och Wilson (2009) konstaterade att vissa utbildningsinstitutioner i USA saknade 

onlinelösningar, t.ex. digitala lärplattformar, vilket inte motsvarade samhällets behov. Studien 

visade att samhället redan då förväntade sig att högre utbildning skulle vara tillgänglig för alla. 

De menade att högskolor (i.e. universities) som inte kan möta samhällets behov snabbt 

kommer att hamna efter och lida av minskad efterfrågan vilket därmed leder till minskad statlig 

finansiering. Det måste därför finnas ett fokus på att skapa nya modeller för högre utbildning, 

men samtidigt behålla delar av den traditionella modellen. Detta för att gapet mellan vad 

samhället efterfrågar och vad traditionella institutioner erbjuder inte ska fortsätta att öka. (Fathi 

& Wilson, 2009)  

 

Enligt Eriksson (2016) är tillgängligheten i Sverige 2016 på digitala utbildningar som 

högskolorna erbjuder är större än tidigare, bland annat tack vare digitala lärplattformar. 

Genom att bedriva utbildningen digitalt kan skolorna skapa undervisningssituationer som 

enligt Eriksson (2016) passar majoriteten av studenterna för att det sker på deras villkor. 

Dessa digitala lärplattformar och forskningsförankrade undervisningsmetoder leder till att fler 

personer ges möjlighet att studera kurser än vad som annars vore möjligt. (Eriksson, 2016)  
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2.2 Utbildning 

Enligt Teichler (1999) är utbildning en social mekanism som i regel separerar studenten fysiskt 

för en period av livet från det vanliga arbetslivet. Detta görs för att förbereda studenten på ett 

mer rationellt sätt för att framgångsrikt hantera variationen i arbetslivet och andra uppgifter 

genom förklaringar, regler, generella strategier för resonemang osv. I takt med att det 

industriella samhället blev mer effektivt i att skapa välstånd under 1800- och 1900-talen blev 

utbildningssystemet mer sett som ett medel för att skapa kompetenser som bidrar till 

produktionen av varor och tjänster. (Teichler, 1999) 

 

Utbildningen på högskolorna i Sverige 2017 följer högskolelagen från 1992 och sker först på 

grundnivå och därefter på avancerad nivå. Utbildning på grundnivå ska bygga på de 

kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan och ska utveckla 

studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, deras förmåga att 

självständigt urskilja, formulera och lösa problem och ge dem beredskap att möta förändringar 

i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och 

färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa 

kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom 

området. (Högskolelag, 1992:1434, kap. 1, 8§) 

 

Efter att ha avslutat studierna på grundnivå kan studenten läsa vidare på avancerad nivå. Där 

ska utbildningen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildningen på grundnivå. 

Den skall också innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till 

utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå. 

Utbildningen ska även ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera 

och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 

frågeställningar och situationer och utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet 

som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

(Högskolelag, 1992:1434, kap. 1, 9§) 

 

Sng (2008) lyfte 2008 fram i sin studie att i takt med snabba förändringar i samhället läggs 

mycket press på lärarna att göra förändringar i deras undervisning. När förändringarna skedde 

för snabbt gjorde lärarna endast små förändringar för att möta dessa krav och inga större och 

mer djupgående förändringar gjordes. Pedagogiska förändringar introducerades ofta utan 

hänsyn till mål eller planer som fastställts i den ursprungliga planen. Det fanns därför ett behov 

av att utvärdera tillvägagångssättet i utbildningen för att kunna göra förändringar för att 

efterlikna hur det ser ut i företagen. (Sng, 2008) 

 

Strong och Portz (2015) menade att det 2015 fanns ett behov av att implementera IT i 

ekonomutbildningar i USA för att studenterna ska vara uppdaterade och förberedda inför 

arbetslivet. I en studie om ekonomistudenternas uppfattade IT-kunskaper som gjordes på tre 

högskolor (i.e. universities) fann de att majoriteten av studenterna uppfattade sina IT-

kunskaper som låga. Slutsatsen blev att det kan behövas kurser inom programmen för IT-

kunskaper som krävs i arbetslivet. (Strong & Portz, 2015)  

 

Många redovisningsorgan i USA hade redan 2015 utfärdat vägledningar om lämpliga IT-

ämnen till läroplanerna. Trots detta fanns det ingen standard kring vilken IT-nivå som ska läras 

ut på de olika skolorna vilket skapade en skillnad mellan de olika skolorna och vilken kunskap 
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studenterna hade efter studierna. Detta ledde också till att skolorna inte försedde studenterna 

med de nödvändiga kunskaperna inför arbetslivet för att kunna vara framgångsrika inom 

området. (Strong & Portz, 2015)  

 

För att bryta gapet mellan teori och praktik rekommenderade Ayeboafo (2012) att utbildningen 

av ekonomer kunde bli bättre om högskolan hade ett närmare samarbete med näringslivet. 

Genom att ta reda på vilka krav som faktiskt finns ute i arbetslivet kan högskolan utveckla en 

utbildning som motsvarar kraven (Ayeboafo, 2012). Johnson (2014) är inne på samma sak, 

men tillägger att lärarna främst behöver sträva mot att sammanfoga redovisningsgrunderna 

med praktisk övning. De lärare som integrerade praktisk erfarenhet i undervisningen i USA 

hade störst påverkan på studenternas framgångar i deras karriärer (Johnson, 2014).  

 

Johnson (2014) menar att lärarna genom att utvärdera vad de undervisar studenterna och hur 

undervisningen leder till yrkeslivet efter skolan kan minska gapet mellan teori och praktik. Att 

upprätthålla ett öppet samtal med studenter och yrkeslivet leder till att lärarna kan designa en 

relevant och grundläggande läroplan som också är dynamisk och lyhörd för utvecklingen 

(Johnson, 2014). Salem (2013) menar också att samarbete med näringslivet och engagemang 

hos lärarna kan leda till de förändringar som krävs för att minska gapet mellan teori och praktik. 

 

Johnson (2014) menar också att lärare bör reflektera över deras inflytande på studenter och 

deras yrkeskarriär. De spelar här en viktig roll i att vägleda studenter i yrkeslivet och bör sträva 

efter att ge dem de grundläggande färdigheterna (Johnson, 2014). Lärarna borde också enligt 

Salem (2013) framhäva de spännande och givande yrkesroller som utbildningen kan leda till 

inom exempelvis revision, redovisning och rådgivning. Dessutom behöver lärarna försäkra 

studenterna om att ekonomexamen fortfarande är relevant (Salem, 2013).  

 

Eriksson (2016) menar att de digitala lärmiljöerna utmanar undervisningen och erbjuder fler 

och för studenterna, som ofta är av den yngre generationen, mer naturliga sätt att undervisas 

på. Den yngre generationen har växt upp i en digital miljö. Detta leder till att studenter är mer 

vana med användandet av teknik och därför många gånger är steget före lärarna gällande 

utnyttjandet av de digitala plattformarna. Det gäller för lärarna att anpassa sig och hänga med 

i tekniken. (Eriksson, 2016)  

 

Under 2013 kunde kurser enligt Rustagi och Gautam (2013) genomföras på olika institutioner, 

men även via Massive Open Online Courses (MOOC:s), då gratis information fanns tillgängligt 

på internet som till exempel videoföreläsningar på YouTube. Precis som böcker kan 

föreläsningar av vissa professorer strömmas till flertalet skolor samtidigt, de som tittar på 

dessa kan då skicka mail tillbaka med frågor som antingen besvaras i realtid eller tas upp i en 

senare video. Högskolor kan även börja fungera som franchisegivare och då tillhandahålla 

föreläsningar av professorer vid sina institutioner över internet. Därför anser Rustagi och 

Gautam (2013) att även ackrediteringsorgan kommer spela en stor roll i framtiden för att kunna 

säkerställa att standarder upprätthålls när mer av utbildningen görs tillgänglig online.  

 

Doyle (2015) tar också upp MOOC:s som ett nytt sätt för högskolor att utbilda då de genom 

dessa får en global kapacitet och kan fungera som centers för livslångt lärande. Andra positiva 

aspekter av dessa menar Doyle (2015) är att de fokuserar mer på studenternas lärande då de 

inte kräver några större utlägg för lokaler. De är även en marknadsdriven lösning som har mer 

direkt mätbara resultat än traditionell utbildning. Dock ska MOOC:s inte på något sätt 
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förminska den nuvarande strukturen av högskoleutbildningar, utan enbart förlänga dess roll 

och utsträckning genom att göra viss utbildning som ges på skolan digitalt. (Doyle, 2015) 

2.3 Digitalisering 

Omfattningen av digital teknik som används i hemmet har under de senaste åren ökat 

dramatiskt i Sverige enligt en studie gjord 2016. Saker som tv-apparater och mobila enheter 

inklusive smartphones och surfplattor, har ökat vår kommunikativa förmåga och har gett oss 

flera nya möjligheter. (Hagberg et al., 2016)  

 

Samkin och Stainbank skriver 2016 att även om digitaliseringen medför många möjligheter 

finns det också hot. Det är sannolikt att globaliseringen och automatiseringen kraftigt kommer 

att minska yrken som bara kräver gymnasieutbildning. Dessutom kommer ökningar av 

maskinintelligens sannolikt påverka tidigare opåverkade yrken. (Samkin & Stainbank, 2016) 

En annan studie som gjordes i Australien under samma år visade att det även reflekteras i 

globaliseringen av näringslivet och outsourcing av revisorers arbetsuppgifter från s.k. “first 

world countries” till kvalificerade revisorer i länder med lägre arbetskostnader (Guthrie & 

Parker, 2016).  

 

Enligt en studie som genomfördes 2015 i USA av Corkern, Kimmel och Morehead (2015) blir 

gränserna mindre definierade genom internationella och internetbaserade företag som blir allt 

vanligare i takt med den ökade digitaliseringen under 2015. De molnbaserade tjänsterna tillför 

förmågan att överallt ge tillgång till information och organisationens arbete blir därmed mer 

flexibel, distributiv och samverkande. Organisationer som är utspridda på flera olika platser 

har möjlighet att kommunicera, samarbeta och fördela arbetet mellan de olika platserna på ett 

effektivare sätt genom plattformarna. (Corkern et al., 2015) 

 

Zhang (2014) skriver att molnbaserad redovisning är en ny form av redovisningstjänst för 

företag över internet och att de har många fördelar gentemot de traditionella 

redovisningssystemen. Då molnbaserad redovisning kan nås via både datorer och mobila 

lösningar som mobil eller surfplatta menar Corkern et al. (2015) att det gav företagen en ökad 

flexibilitet i bokföringen, tidsrapporteringen och allmän administration.  

 

Andra konsekvenser 2016 av digitaliseringen är enligt Hagberg et al. (2016) förändrade 

affärsmöjligheter, affärsmodeller, former av handel, inköpsprocesser och omvandlingen av 

lokala näringsidkare till globala marknader.  

2.4 Revisionsbranschen  

Revisionsbranschen kommer i denna studie omfatta begreppen revision, redovisning och 

rådgivning. Enligt Schneider, Church och Ely (2006), som gjorde en litteraturstudie, erbjuds 

ofta redovisning och rådgivning med t.ex. beskattning, värdering och internrevision av 

revisionsbolagen. Zeff (2003) förklarade att revisorns roll har utvecklats genom historien till 

mer än bara revision. Tidvis har revisorsrollen även innefattat bland annat att vara 

redovisningskonsult och rådgivare (Zeff, 2003). Revisionsplikten gällde tidigare alla 

aktiebolag. År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige vilket är 70 % 
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av alla aktiebolag vilket kan vara förklarande i branschens utveckling mot andra områden än 

just revision. (Riksrevisionen, 2017)  

 

Zeff (2003) förklarade i en studie att fem av USA:s sju ledande konsultföretag i USA och sex 

av världens sju ledande konsultföretag i världen var en del av “Big Six” vilket inkluderade 

redovisnings- och revisionsbyråerna Arthur Andersen & co., Arthur Andersen consulting, PwC, 

KPMG, EY och Deloitte & Touche. Enligt Zeff (2003) såg några av företagen sig själva inte 

som redovisnings- och revisionsbolag utan som breda professionella tjänsteföretag (i.e. multi-

line professional service firms). Bolagen titulerade sig som företagskonsultorganisationer (i.e. 

consulting organisations) istället för revisionsbyråer (Zeff, 2003). 

 

Revision innebär att revisorn ska granska företagets årsredovisning, bokföring och 

företagsledningens förvaltning utefter det som krävs enligt god redovisningssed (Revisionslag, 

1999:1079, 5§). I Sverige kan yrkesutövare bli auktoriserade inom revisionsbranschen, t.ex. 

som revisor, detta styrs av externa krav (Revisorsnämnden, 2017). Miao och Evans (2013) 

skriver i en studie att krav är en möjlighet för individer att främja sina professionella kunskaper 

och även personlig utveckling genom att höja individers självförtroende och motivera dem. De 

skriver även att krav på arbetsplatser ger arbetsgivarna bättre kontroll på hur väl uppgifter blir 

utförda (Miao & Evans, 2013).  

 

Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2014) menade att revisionsområdet var i ett kritiskt skede 

2014. Oberoende revision görs årligen och är enbart baserad på historisk data. Detta leder till 

en brist på aktualitet när det reviderade bokslutet släpps. De anser att aktieägare generellt 

inte längre tittar på de reviderade boksluten då de anser att siffrorna inte längre är aktuella när 

de släpps. Med tanke på dagens rörliga globala ekonomi känner aktieägarna att de behöver 

basera sina beslut på mer aktuella siffror. (Lombardi et al., 2014)  

 

Samkin och Stainbank (2016) menar att revisionsbranschen genomgår en teknisk revolution 

som kommer att minska efterfrågan på vissa yrken såsom revisorer. För att fortsätta vara 

relevanta måste revisorer enligt Lombardi et al. (2014) utnyttja den teknologiska utvecklingen 

för att förse företagen med granskningar som är meningsfulla för användare som behöver 

realtidsbaserad finansiell översikt.  

2.4.1 Revisionsbranschens anpassning till digitaliseringen 

Corkern et al. (2013) beskriver den ökade digitaliseringen genom globalisering, internationell 

verksamhet och en ökande andel av webbaserade företag. Detta kommer kräva bredare 

kunskap hos revisorer, såsom kunskap om internationella regelsystem och utländsk 

skattelagstiftning (Corkern et al., 2013). 

 

Enligt Corkern et al. (2015) är molnbaserade plattformar ett nytt sätt för företag att sköta sina 

datoriserade aktiviteter över internet och då eliminera behovet av inhemsk infrastruktur som 

servrar, vissa programvaror och i viss mån IT-personal. Detta för att dessa till skillnad från 

traditionella modeller där licenser för programvara köps in för att installeras på företagets egna 

datorer eller servrar, fungerar genom att dessa programvaror görs tillgängliga över internet 

och de tjänster företaget behöver hyrs istället för att köpas in. Med andra ord behöver företaget 
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inte köpa några programvaror eller servrar då dessa tillhandahålls av ett externt företag som 

hyr ut dessa. (Corkern et al., 2015) 

 

I artikeln “Slopa alla timmar gentemot kund” säger Nixon enligt Hammarström (2016) att de 

molnbaserade plattformarna som redan 2016 till viss del implementerats inom redovisning och 

revision kommer att bli mer påtagliga. Detta kommer medföra en förflyttning från de timmar 

som en revisor spenderar ute hos kunderna eller på byrån till att kunna utföras i princip 

varsomhelst. Ett exempel han tar upp är en plattform som heter “Hire Athena” som är en 

plattform där amerikanska hemmafruar deltidsarbetar som redovisningskonsulter hemifrån. 

(Hammarström, 2016) Med denna ökade digitalisering inom branschen där datorer och 

databaser har en mer central roll, menar Strong och Portz (2015) att det medför förändrade 

krav på förkunskaper på de som söker dessa yrken. 

 

Enligt Corkern et al. (2015) är molnbaserade plattformar ett kraftfullt och värdefullt verktyg för 

företagen och har identifierats som en av de viktigaste tekniska trender som 

ekonomibranschen bör hålla jämna steg med. En grundläggande förståelse för hur 

molnbaserade plattformar fungerar och vad de kan göra för en organisation kan ge revisorerna 

en konkurrensfördel och nya utmaningar. (Corkern et al., 2015) 

2.5 Kunskap  

Corkern et al. (2013) skriver att ekonomer i USA börjar bli mycket mer engagerade i det 

strategiska beslutsfattandet inom organisationer. De behöver också ha teknisk kompetens, 

god kommunikationsförmåga och större förmåga att arbeta i grupp än tidigare då kravbilden 

mer var att kunna olika regelverk och rekommendationer från normgivare (Corkern et al., 

2013).  

 

Studien i USA 2014 som visade att studenter var missnöjda med ekonomutbildningarna kan 

enligt Johnson (2014) ha flera olika orsaker. En förklaring kan vara att studenternas 

uppfattning av användbar kunskap är fel och att de tar den breda och solida grunden av 

kunskap de fått för givet. Utövarens fokus ligger på den nuvarande arbetsmiljön och dess 

omedelbara krav och konsekvenser. Uppgifter som görs på arbetet är endast möjliga eftersom 

utövaren förstår de grundläggande reglerna och praxis inom redovisning. (Johnson, 2014) 

Strong och Portz (2015) som också gjort en studie kring missnöjda studenter i USA, menar 

för att vara framgångsrik inom t.ex. finansiell redovisning och skatter krävs det att studenterna 

kan reglerna kring ämnet och att kunna tillämpa dem till affärstransaktioner. Studenter i USA 

ser många gånger inte helhetsbilden av nyttan med utbildningarna (Strong & Portz, 2015).  

 

En annan förklaring är enligt Johnson (2014) att utbildningsprocessen inte tydligt uttalar 

sambanden mellan den teoretiska och den praktiska tillämpningen inom området. Studenten 

kan få väldigt mycket från högskoleutbildningen, men om teorin inte har en tydlig koppling till 

praktiken missar studenterna kopplingen till verkligheten. Detta har en tendens att uppstå inom 

ett område som redovisning där särskilda regler, praxis och rekommendationer ofta ändras. 

Detta gap kan vara mindre uppenbart inom mer statiska områden som t.ex. historia där teori 

och praktik inte utvecklas lika snabbt. (Johnson, 2014)  
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2.6 Upplevda gapet 

Jelev (2015) skriver att den digitala revolutionen har förändrat människans livsstil och därför 

måste även skolorna förändras. Likt den industriella revolutionen, stod samhället 2015 inför 

en radikal förändring och för att hålla takten med en globaliserad teknologisk kultur, måste det 

utvecklas ett nytt sätt att utbilda de kommande generationerna (Jelev, 2015). 

 

Enligt Bui och Porter (2010) har experter redan sedan mitten av 1980-talet inom redovisning 

och revision, arbetsgivare inom branschen och akademiker kritiserat ekonomprogrammen. 

Denna kritik grundas i att de inte förser studenterna med de kompetenser exempelvis 

kunskaper, färdigheter och personliga färdigheter, som krävs inom revisionsbranschen i en 

modern, teknisk och ständigt förändrande omvärld. Det upplevda gap mellan den kompetens 

som branschen förväntar sig av nyexaminerade studenter och vad de får skapar ett gap mellan 

förväntningar och de faktiska prestationerna inom ekonomutbildningar. (Bui & Porter, 2010)  

 

Enligt Salem (2013) har många forskare studerat utbildningen för redovisning och revision och 

dess effektivitet, samtliga är överens om att det finns ett gap mellan utbildningen och karriären 

inom redovisning och revision. Ett argument är att forskningen borde fokusera på att förbättra 

det praktiska arbetet med redovisning och revision istället för att bara förstå, beskriva eller 

kritisera det praktiska arbetet (Salem, 2013).  

 

Bui och Porter (2010) menade att det rådde oklarheter kring vilken roll skolan hade. 

Arbetsgivarna hade uppfattningen att högskolorna skulle förbereda eleverna för att bli 

kompetenta medarbetare medan de flesta forskare ansåg att högskolorna skulle utveckla 

studenternas intellektuella förmåga, ge dem förmågan till kritiskt tänkande och att tänka själva 

(Bui & Porter, 2010). 

 

Enligt Bui och Porter (2010) beror gapet på främst tre orsaker: Skillnader i förväntningar mellan 

lärare och arbetsgivare när det gäller kompetenser som en akademiker inom ekonomi borde 

ha. Institutionella- och studentfaktorer som begränsar lärare från att utveckla den kompetens 

som de förväntar eller önskar att ekonomstudenter tar till sig och undermåttliga prestationer 

av lärare som resulterar i att ekonomstudenter inte förvärvar den kompetens som lärare 

rimligen kan förvänta sig. (Bui & Porter, 2010) 

 

Redan 2004 menade Tatikonda (2004) att den teknologiska utvecklingen automatiserat och 

förändrat vissa aktiviteter som ekonomer traditionellt sett gjort, som exempelvis boka 

transaktioner, betala fakturor och beräkna varianser och har således förändrat ekonomens 

roll. Enligt Ayeboafo (2012) var en förklaring av gapet att moderna företag använder mer och 

mer teknologi i sin bearbetning av information. Även förberedandet och framställandet av 

finansiella rapporter har blivit simpelt i och med att traditionell bokföringskunskap inte längre 

behövs i samma utsträckning som tidigare (Ayeboafo, 2012). 
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3. Metod 

I följande kapitel kommer tillvägagångssättet och genomförandet av studien att presenteras. 

En övergripande metod för studien presenteras följt av hur litteraturinsamling gått till, hur 

studieobjekt och respondenter valdes ut, hur intervjuerna operationaliserades och 

bearbetades samt hur analyser gjorts. Kapitlet avslutas med en diskussion om källkritik och 

trovärdighet.  

3.1 Undersökningsmetod 

Studien genomfördes med en deduktiv ansats som utgångspunkt. Arbetet inleddes med en 

genomgång av litteratur inom området, sökningar och granskning av vetenskapliga artiklar 

och annan litteratur. Den litteratur som rörde området samlades i en tabell där den tidigare 

forskningen sammanfattades kortfattat för att ge en överblick över tidigare forskning. Detta för 

att säkerställa relevansen för studiens ämne och för att få en uppfattning om vad som redan 

är studerat inom området för att inte upprepa redan gjord forskning. Deduktiv ansats innebär 

enligt Bryman och Bell (2013, s. 31–36) att arbetet med studien börjar med teorin och inläsning 

av tidigare gjord forskning för att därefter samla in empirisk data som tillsammans med teorin 

kan mynna ut i analys, diskussion och slutsats. 

 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod för att söka svar på frågeställningen, detta då 

syftet har som utgångspunkt att beskriva hur en högskola anpassar sig till digitaliseringen i 

revisionsbranschen. Den stora tyngden i kvalitativ forskning ligger i förståelsen av den sociala 

verkligheten på det sätt som den tolkas (Bryman & Bell, 2013, s. 390,391). För möjligheten att 

gå in på djupet inom ämnet har nio semistrukturerade intervjuer genomförts, detta gav ett 

bredare perspektiv då olika respondenter kan ha olika syn på samma frågor. Intervjuer valdes 

då de är mest lämpade för att besvara syftet och forskningsfrågan eftersom syftet var att 

beskriva hur en högskola arbetar med anpassningen. Intervjuer ger en bra grund tack vare 

möjligheten att ställa följdfrågor och genom det få mer ingående information än om 

respondenterna endast fått ett frågeformulär att svara på. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 

390,391) är kvalitativ forskning mer inriktad på ord än siffror, detta för att ge en djupare och 

ökad förståelse för vad som studeras, för att kunna förstå ett objekt eller en organisation måste 

forskaren komma närmare den. 

3.2 Litteraturinsamling 

Informationshämtningen har gjorts genom sökningar av vetenskapliga artiklar och annan 

litteratur till den teoretiska referensramen. Detta för att få inblick inom forskningsområdet och 

hitta tidigare forskning kring studiens syfte och frågeställningar. Syftet med uppsatsen togs 

fram efter att ha läst artiklar om digitalisering i revisionsbranschen och ämnet bedömdes vara 

väldigt aktuellt 2017. Att ställa det mot ekonomutbildningen var naturligt eftersom skribenterna 

är i slutet av ekonomutbildningen på MDH. För att hitta vetenskapliga artiklar användes 

följande databaser tillgängliga genom MDH:s bibliotek: ABI/Inform Global, Google Scholar och 

SwePub. Sökord som användes var: Digitalization, IT-education, accounting, colleges, 

universities, education, education gap, audit automation, non-audit services, auditing, cloud 
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based accounting, future of accounting, högskolor, digitalisering och revisionsbranschen. 

Enligt Ejvegård (2009, s. 47 & 90) går det med hjälp av sökord mer precist få fram de verk 

som de är intresserade av. Vilket gör det oerhört viktigt att med största noggrannhet välja sina 

sökord. I respektive databas valdes filter för att begränsa antalet träffar till artiklar som var 

referensgranskade (i.e peer reviewed), utförda under 1999 eller senare och skrivna på 

engelska eller svenska. Valet att de skulle vara referensgranskade gjordes för att öka 

validiteten i de vetenskapliga artiklar som användes i studien. Valet att de skulle vara utförda 

1999 eller senare gjordes för att öka relevansen då det är ett område som har genomgått stora 

förändringar senaste två decennierna och valet av språk gjordes för att underlätta i arbetet att 

läsa och förstå materialet. Då det finns ett forskningsgap i Sverige inom detta ämne är 

majoriteten av litteraturen i studien utförd i andra länder. De är relevanta då ämnet 

digitalisering och gapet mellan utbildning och arbetslivet är något som inte verkar skilja sig 

mellan länder även om det är skillnader mellan hur utbildningarna ser ut och hur centraliserade 

de är. I Sverige finns regleringsbrev som bestämmer vad som ska läras ut på högskolorna 

(UKA, 2017). Det är svårt att säga om det hade varit någon skillnad om det hade funnits mer 

svensk forskning att tillgå. Detta då dels den svenska teorin som finns antyder samma problem 

och all den internationella forskningen visat att detta gap upplevs på en internationell nivå. 

Enligt Bryman och Bell (2013, s.112) ska litteraturgenomgången ifrågasätta källornas 

trovärdighet och relevans. Teoretiska teman som valdes är högskolor, utbildning, 

digitalisering, revisionsbranschen, revisionsbranschens anpassning till digitalisering, kunskap 

och upplevda gapet. Dessa valdes för att de är kopplade till syftet och forskningsfrågorna i 

studien. Bryman och Bell (2013, s.111) menar att genomgången av relevant litteratur påvisar 

förmågan att på ett vetenskapligt sätt välja ut och kritiskt läsa vad andra gjort tidigare och ge 

argument för det tema som valts att studera. 

3.3 Val av studieobjekt och respondenter 

MDH valdes för att samtliga skribenter av uppsatsen studerar på MDH:s ekonomprogram 

vilket gör att tillgängligheten till akademin blir naturlig då det redan finns en kontakt till de 

anställda där. Det gjorde det lättare att få intervjuer hos de respondenter som valdes ut. Valet 

av fokus på inriktningen redovisning och revision gjordes för att skribenterna läser den 

inriktningen och vill arbeta med det i framtiden.  

 

Urvalet av respondenter består av tre representanter från akademin på MDH, tre revisorer och 

tre studenter på MDH som läser ekonomprogrammet. Tre representanter kopplade till 

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) valdes och har anonymiserats. Dessa tre 

valdes för att få en inblick i MDH:s verksamhet, utformandet av utbildningen och MDH:s arbete 

med att integrera digitaliseringen i utbildningen. De tre revisorerna valdes från tre olika byråer 

för att få en bild av branschen 2017 och de olika eventuella förändringar som sker. Även deras 

tankar och åsikter kring nyexaminerade studenters kunskapsnivå och hur väl det motsvarar 

byråernas behov ville undersökas. En av revisorerna tar sin examen sommaren 2017 på MDH 

och har arbetat i samband med studierna under ett och ett halvt år som revisorsassistent och 

valdes specifikt för sin inblick och erfarenhet då han har upplevt likheter och skillnader mellan 

utbildningen och arbetet i sin vardag. De tre studenterna valdes för deras åsikter kring 

utbildningen och samtliga går sin sista termin på MDH och har därför insikt i hela programmet. 

Programmet och kurserna kan däremot ha ändrats men de intervjuades för att få en 

helhetsbild av utbildningen.  
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Urvalet av respondenterna från akademin gjordes genom ett målstyrt urval. Syftet med ett 

målstyrt urval är att välja ut deltagare som är relevanta för studiens forskningsfrågor (Bryman 

& Bell, 2013, s. 452–453). Respondenterna kontaktades via mailadresser som fanns på 

högskolans hemsida där mailet förklarade syftet med studien samt varför de var relevanta att 

intervjua. Urvalet av revisorerna och studenterna gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Detta 

gjordes för att kontakter fanns till revisorerna och studenterna sedan tidigare vilket 

underlättade möjligheten att få till intervjuer då denna period var väldigt stressig för både 

revisorer och studenter, är det lättare att få intervjuer med respondenter där det finns kontakt. 

Eftersom det redan fanns yrkesmässig kontakt med revisorerna kunde bedömningen göras 

att de var relevanta för studien. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 204) innebär 

bekvämlighetsurval att respondenter väljs där kontakt redan fanns. Två av revisorerna 

intervjuades för de hade inblick i rekryteringsprocessen på sina respektive kontor och den 

tredje för hans inblick i utbildningen.  

3.4 Operationalisering 

Samtliga intervjuer utgick från en intervjuguide baserad på den teoretiska referensramen. 

Intervjufrågorna utformades genom en operationalisering, se bilaga 1, som underlättar att 

utforma intervjufrågor utefter vad som studien vill besvara (Bryman & Bell, 2013 s. 163). 

Begrepp som togs fram är förändringsprocessen på MDH, utbildningens upplägg, vad är 

kunskap, yttre faktorers influenser, digitaliseringens påverkan på utbildningen, branschens 

utveckling, digitaliseringens påverkan på branschen, nyexaminerade studenters kunskap, 

studenters kunskap och digitaliseringens påverkan på högskolan. Totalt togs fem stycken 

intervjuguider fram då respondenterna var verksamma i olika områden är det inte relevant 

eller möjligt för samtliga respondenter att svara på exakt samma frågor, frågor som är specifikt 

riktade mot akademin ställdes bara till representanterna för MDH, de frågor som var specifika 

mot revisionsbranschen ställdes bara till revisorerna och de frågor som gällde utbildningen 

specifikt till studenterna. De frågor som var specifika mot en forskare på EST ställdes bara till 

den forskaren. Frågor specifikt till revisorn som också är student anpassades med tanke på 

att han har inblick i att både vara student och revisor. Att skapa intervjuguider till de områden 

som respondenterna var verksamma i säkerställde att de kunde svara på frågorna som 

ställdes, vilket motverkade att intervjutid gick förlorad på frågor som respondenten inte kunde 

ge något svar på, vilket ledde till att intervjuerna genererade relevant information.  

3.5 Insamling av empirisk data 

Insamlingen av den empiriska data som användes i studien samlades in genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, dessa följde intervjuguiden med utrymme för eventuella 

följdfrågor som kan uppkomma under intervjuernas gång. Kvale (1997, s. 82) förklarar att 

öppenhet är en stor fördel med kvalitativa intervjuer. Någon standard för vilken teknik som ska 

användas finns inte, det finns inte heller regler för hur en intervjuundersökning ska gå till i 

kvalitativa intervjuer. Frågor om standardval av metoder är något som förekommer vid olika 

stadier av intervjuundersökningen. Exempelvis frågor som hur många intervjuer som ska 

göras om de ska spelas in, hur de ska analyseras och om tolkningen ska presenteras till den 

intervjuade. (Kvale 1997, s. 82) Totalt nio intervjuer gjordes, med tre revisorer, tre studenter 

och tre akademirepresentanter för att uppnå en balans mellan de valda områdena. Separata 
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intervjuguider, se bilaga 2–5, gjordes för revisorer, för representanter från akademin och 

studenterna. Bryman och Bell (2013, s. 474-475) förklarar att i semistrukturerade intervjuer 

används relativt specifika teman som berörs under intervjun där intervjupersonen fritt kan 

utforma sina svar. Semistrukturerade intervjuer är flexibla eftersom frågorna inte behöver 

komma i exakt samma ordning som i intervjuguiden (Bryman & Bell, 2013, s. 474–475). För 

att minimera risken för feltolkningar och möjligheten att missa viktig information, spelades 

samtliga intervjuer in.  

 

Samtliga intervjuer inleddes med frågan om respondenten ville vara anonym. Fyra av 

respondenterna valde att vara anonyma. Viss data som skulle kunna användas för att 

identifiera de anonyma respondenterna utelämnades för att inte avslöja deras identiteter. 

Bryman och Bell (2013, s. 146–147) förklarar att anonymitet kan vara ett problem i kvalitativa 

intervjuer eftersom kvalitativa intervjuer går in på djupet och är av beskrivande och förklarande 

karaktär. Beroende på respondenten kan svaren i sig vara något som leder till att 

anonymiteten hotas. För att motverka att identiteter, platser eller organisationer identifieras 

måste särskild hänsyn tas. (Bryman & Bell, 2013, s. 146–147) Eftersom en av respondenterna 

från akademin ville vara anonym gjordes valet att anonymisera samtliga respondenter för att 

den anonyme respondenten inte skulle kunna härledas från de övriga respondenterna. Därför 

kallas respondenterna från akademin för Akademi 1, Akademi 2 respektive Akademi 3. Detta 

då baserat på vad de säger kan medföra att det blir en ogynnsam arbetsmiljö i framtiden. I 

absolut värsta fall skulle någon kunna bli av med jobbet om de säger något som inte anses 

vara okej. Detta undviks genom att samtliga respondenter anonymiserats för att ingen ska 

veta vem som har sagt vad och att de har fått läsa igenom materialet innan det använts. 

Studenterna valde att vara anonyma för att informationen som fås fram kan vara känslig med 

tanke på att de är studenter på MDH och risken finns att de blir negativt behandlade på grund 

av deras svar. Därför kallas studenterna Student 1, Student 2 och Student 3. Eftersom en av 

revisorerna också var student gjordes valet att anonymisera revisorerna också, de kommer 

därför att kallas för Revisor 1, Revisor 2 och Revisor 3. Revisor 1 och 2 anonymiserades också 

till namn då namnet inte ansågs bidra utan det relevanta är deras titel och erfarenhet.  

  

Intervjuerna av revisorerna och representanterna från MDH utfördes på respektive 

respondents arbetsplats vilket ger en ökad sannolikhet till att få bättre svar då det blir en mer 

bekväm och säker miljö för respondenterna. Intervjuerna med akademirepresentanterna 

skedde den 10 april på Mälardalens Högskola och tog mellan 45–60 minuter att genomföra. 

Intervjuerna med studenterna skedde i skolan den 26 april och tog ungefär 30 minuter. 

Intervjun med Revisor 1 ägde rum den 11 april och tog en timme att genomföra. Intervjun med 

Revisor 2 skedde på den 6 april och tog ungefär en timme. Intervjun med Revisor 3 skedde 

den 3 april och tog 45 minuter att genomföra. När svaren från respondenter tas upp i 

empirikapitlet kommer dessa endast att refereras benämning och årtal t.ex. Akademi 1 (2017) 

detta för att underlätta för läsaren då texten får ett bättre flyt med detta refereringssätt. 

 

 

Respondent Befattning Företag Kön Erfarenhet 

Akademi 1 Anställd på EST MDH   

Akademi 2 Anställd på EST MDH   

Akademi 3 Anställd på EST MDH   
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Student 1 

Studerar sista året på 

ekonomutbildningen MDH   

Student 2 

Studerar sista året på 

ekonomutbildningen MDH   

Student 3 

Studerar sista året på 

ekonomutbildningen MDH   

Revisor 1 Revisionsledare BDO Kvinna 25år 

Revisor 2 Kontorschef EY Kvinna 10år 

Revisor 3 Revisorsassistent PwC Man 1,5år 

 

När alla intervjuer var genomförda gjordes en transkribering som skickades till respektive 

respondent för att ge dem möjligheten att gå igenom materialet för att kontrollera att det inte 

uppstått felaktiga vinklingar eller missuppfattning mellan intervjuare och respondent. Enligt 

Ejvegård (2009, s. 51–52) motverkar detta feltolkningar och ger respondenten en möjlighet att 

ändra sig. När intervjuerna har sammanställts i transkriberingen bör det enligt Lantz (2013, s. 

143–145) tas ställning till dess kvalitet och ur en innehållsmässig synvinkel. Om kvaliteten är 

låg eller innehållet är irrelevant eller bristfällig kan inga slutsatser utifrån det dras (Lantz, 2013, 

s. 143–145). 

3.6 Analysmetod 

Efter att respondenterna godkänt transkriberingen, lästes hela transkriberingen igenom för att 

få en helhetsbild av intervjun. Sedan markerades stycken i transkriberingen som var relevanta 

för de teman som fanns i operationaliseringen. Centrala teman var förändringsprocessen på 

MDH, utbildningens upplägg, kunskap, yttre faktorer, digitaliseringens påverkan, branschens 

utveckling, bild av branschen, digitaliseringsnivån på högskolan, utbildningen och IT-

kunskaper las till de markerade styckena för att identifiera det övergripande temat i stycket. 

Därefter gjordes en tolkning av materialet utifrån studiens syfte och problemfråga. Dessa 

utvalda stycken las in i empirin under rubriker som passade nyckelordet. Därefter skrevs 

stycken om till en löpande och mer koncentrerad text som är anpassad för studien. Kvale 

(1997, s. 174) menar att meningskoncentrering innebär att det som intervjupersonerna uttryckt 

formuleras mer kortfattat, där långa uttalanden komprimeras till korta uttalanden. 

 

Kombinationen av den teoretiska referensramen och empirikapitlet mynnade ut i 

analyskapitlet där resultatet från intervjuerna vägdes mot den teori som samlats in och 

undersöktes. Detta för att sedan forma en slutsats där resultatet av frågeställningen redovisas. 

Lantz (2013, s. 133,136) menar att hur väl bearbetningen av informationen sker påverkar 

resultatets värde och analysens tillämplighet bestäms av hur väl helhetens mening har 

bevarats. 

3.7 Trovärdighet och källkritik 

I studien finns några äldre vetenskapliga källor som Tatikonda (2004), Card (2002), Sng 

(2008) och Fathi och Wilson (2009), detta kan innebära att forskningen inte längre är relevant 

om det har motbevisats eller förändrats sen dess. Dessa källor belyser att problemet funnits 
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under en längre tid och kompletteras med mer aktuella källor som visar att problemen 

fortfarande finns och därför fortfarande är ett aktuellt ämne att studera då vissa av dem även 

pekar på att de problem som tas upp i de äldre källorna har blivit mer framträdande. Teichler 

(1999) används för att beskriva vad en utbildning är och det är något som inte förändras eller 

förändras långsamt, därmed spelar det ingen roll att det är en äldre källa.  

 

Revisorsnämnden, som är en statlig myndighet, användes som källa för att ge information om 

att det finns krav i Sverige för att bli auktoriserad inom revisionsbranschen då dessa krav är 

specifika för Sverige och inte är samma globalt. Ejvegård (2009, s. 75) menar att även 

världens bästa encyklopedier innehåller sakfel men forskaren kan hela tiden bedöma sina 

källor och välja de som han anser är mest tillförlitliga. Riksrevisionen som är en oberoende 

statlig myndighet användes för att beskriva det historiska perspektivet då det i studien även 

tas upp hur det sett ut tidigare i Sverige. Riksrevisionen och Revisorsnämnden anger inte 

författare till texten på sidan om revisionsplikten och skulle därför kunna ses som mindre 

trovärdig men eftersom det är myndigheter likställs myndigheten som författare av texterna 

som återfinns på hemsidorna. Trots detta finns det alltid risk att myndighetens egna interna 

kontroll över hemsidan kan vara bristfällig. Vetenskapliga artiklar av Zeff (2003) och Schneider 

et al. (2006) användes för att styrka det historiska perspektivet och beskrivningen av 

revisionsbranschen. 

 

I studien används en video med Löwstedt som källa som är upplagd på Youtube av 

Skolforskning Stockholms stad som ligger under utbildningsförvaltningen i Stockholm. Källan 

användes för att få en bredare bild av den svenska skolan. Med tanke på att det är en video 

från ett seminarium finns det risk att Löwstedt säger något fel utan att ha möjlighet att rätta till 

det innan videon läggs upp. Källan anses dock tillförlitlig då Löwstedt är en forskare inom 

området och videon har lagts upp av den tidigare nämnda instansen.  

 

En annan källa är en artikel som Hammarström har publicerat i Revisionsvärlden. Där han har 

intervjuat Nixon som är en doktorand, författare och föreläsare i digitalisering inom 

revisionsbranschen. Dock har artikeln inte blivit granskad vilket gör källan mindre tillförlitlig 

vilket har tagits i beaktande, dock anses Nixon vara en pålitlig och trovärdig källa baserat på 

tidigare nämnda meriter.  

 

Studien har använt boken Kunskapsutnyttjande av Hultman och Hörman (1994) som är 

utgiven av skolverket, som kan ha ett intresse att lyfta skolan och deras arbete. Det är även 

en äldre bok vilket kan betyda att den inte är aktuell 2017. Med detta i åtanke använder studien 

källan för att få ett svenskt historiskt perspektiv på kunskap som kan vara förklarande i hur 

skolan ser ut 2017 då den gavs ut under skolreformen som var grunden till hur skolan fungerar 

efter det.  

 

En något äldre metodbok av Steinar Kvale (1997) har använts för att beskriva 

tillvägagångssättet av intervjuerna och den efterföljande analysen. Trots att boken är äldre 

kan metoden vara relevant även 2017 eftersom hur intervjuer genomförs inte är något som 

förändras speciellt mycket genom åren.  

 

Bryman och Bell (2013, s. 63) menar att för att fastställa tillförlitligheten och trovärdigheten en 

studie har, används reliabilitet och validitet för att mäta dessa. Vid kvalitativa studier utvidgas 

begreppen reliabilitet och validitet till extern och intern reliabilitet respektive validitet. Extern 
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reliabilitet är i vilken utsträckning undersökningen kan replikeras, vilket kan vara svårt att 

uppnå i kvalitativ forskning då sociala miljöer och betingelser konstant förändras. (Bryman & 

Bell, 2013, s. 63) För att öka den externa reliabiliteten har samtliga steg i studien redovisats 

grundligt. Extern validitet är i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra 

situationer (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Lantz (2013, s.138) menar att extern validitet är 

kopplingen mellan teori och det undersökta fenomenet. Det begränsade urvalet av 

respondenter blir en begränsning i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras men 

samtidigt ger intervjuerna en djupare förståelse. Intern reliabilitet handlar om informationen 

som kommer fram ur intervjuerna tolkas (Bryman & Bell, 2013, s. 63). För att stärka den interna 

reliabiliteten gjordes tolkningen av intervjuerna i grupp där samtliga var med och diskuterade 

samt att respondenterna fick godkänna transkriberingen innan materialet användes. Intern 

validitet handlar om att observationerna ska ha en god överensstämmelse med teorin (Bryman 

& Bell, 2013, s. 64). För att öka den interna validiteten gjordes operationalisering till 

intervjuguiden där intervjufrågorna kopplades till respektive kapitel i den teoretiska 

referensramen.  

   

I denna studie har nio intervjuer genomförts för att samla in empirisk data, se 3.2 Urval. För 

att stärka det empiriska underlaget hade fler intervjuer kunnat genomföras för att få fler 

infallsvinklar. I synnerhet till studenter där t.ex. en enkätundersökning hade kunnat ge en 

bättre bild av helheten. Studien hade också gynnats av fler representanter från akademin för 

ett bredare perspektiv. Kvalitativa intervjuer gjordes för att få en djupare bild av enskilda 

respondenters åsikter. Studien hade också stärkts av ett rekryteringsperspektiv från någon 

som jobbar enbart med rekrytering. Dock sitter oftast rekryteringpersonalen på huvudkontoren 

som i dessa fall ligger i Stockholm och hanterar hela Sveriges ansökningar vilket medför en 

generalisering då studien begränsas till mellansverige ansågs detta för brett för att ge 

tillräckligt bra relevans. Då Revisor 2 är kontorschef och Revisor 1 är revisionsledare är de 

högst delaktiga i rekryteringen till det lokala kontoret vilket ger dem en bra insyn i hur 

rekryteringsprocessen går till och en bra bild av den kunskap och de kvaliteter som studenter 

bör inneha för att vara attraktiva för dem.  

 

De anonyma studenterna och revisorerna borde kunna anses vara mer öppna och ärliga då 

de inte har något att förlora på att kritisera utbildningen utan snarare tvärtom, då om 

utbildningen blir bättre är studenterna mer förberedda och revisorerna får mer kompetent 

personal. Medan de anonyma akademirepresentanterna kan trots sin anonymitet vara något 

restriktiva eller vinklade med tanke på att undersökningen berör deras arbetsplats. Vilket leder 

till att de kan ha ett incitament att inte skada varumärket. 
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4. Empiri 

I empirikapitlet behandlas information som kommit fram genom studiens undersökning. 

Respondenter kommer att benämnas som Revisor 1, Revisor 2, Revisor 3, Akademi 1, 

Akademi 2, Akademi 3, Student 1, Student 2 och Student 3. 

4.1 Mälardalens Högskola 2017 

MDH är 2017 en av Sveriges större högskolor och finns i både Eskilstuna och Västerås, 

högskolan har 900 anställda totalt och 14 000 studenter som är fördelade mellan fyra olika 

akademier. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik har 11 olika utbildningsprogram och 

ca 2 000 studenter. Av dessa 11 utbildningar är fem stycken ekonomutbildningar, tre stycken 

kandidatutbildningar och två stycken magisterprogram. Utbildningen som denna studie bygger 

på är ekonomprogrammet med 180 hp som går både i Eskilstuna och Västerås. Utbildningen 

har tre olika inriktningar, ekonomistyrning, management och marknadsföring. (Mälardalens 

högskola 1, 2017) 

 

Enligt Akademi 1 (2017) är Fakultetsnämnden ytterst ansvariga för kvaliteten i utbildningen 

och MDH arbetar 2017 med ackreditering av utbildningarna för att bibehålla en hög kvalité på 

utbildningarna, där tanken är att göra detta för alla program då MDH kontinuerligt jobbar med 

förbättringar. Ackrediteringen går till genom att en extern part tittar på programmen och ger 

ett utlåtande på vad som behöver förbättras (Akademi 1, 2017). Fakultetsnämnden beslutar 

om innehållet i programmet och har övergripande ansvar för kvalitetsfrågor i högskolans 

forskning, utbildning på forskarnivå samt fastställer utbildningsplanerna. Utbildningsplanerna 

gäller för respektive utbildning på grundnivå och avancerad nivå under hela studietiden, från 

det läsår som programmet påbörjas och innehåller dess mål, innehåll, upplägg och om det 

finns några krav på särskild behörighet. (Mälardalens högskola 2, 2017) 

 

MDH arbetar enligt Akademi 3 (2017) tätt med ett advisory board, där representanter från 

näringslivet sitter och diskuterar vad studenter kan när de kommer ut i näringslivet och vad de 

behöver kunna mer eller mindre av. Detta är enligt Akademi 3 (2017) väldigt viktigt och något 

som MDH ska fortsätta med. Ett annat samarbete skolan har med näringslivet är enligt 

Akademi 3 (2017) att skolan erbjuder verksamhetsförlagd utbildning. Akademi 3 (2017) anser 

att MDH har ganska täta kopplingar med näringslivet men menar också att det skulle kunna 

bli bättre men att det också är en avvägning från skolan då det tar tid från de ordinarie 

föreläsningarna att ta in mer från näringslivet.  

 

MDH har enligt Akademi 1 (2017) ett grundutbildningsråd där utbildningsledaren, den 

administrativa utbildningsledaren, avdelningschefer, programsamordnare och 

ämnesföreträdare sitter. De träffas fyra gånger per år och går då igenom alla nya kursplaner. 

Till detta råd kan lärarna ta upp synpunkter på saker som de tycker behöver ändras i en kurs 

t.ex. gällande examinationer eller lärandemålen. Det går bara att göra en förändring av en 

kursplan en gång per år för sedan stänger databasen som hanterar kursplanerna. (Akademi 

1, 2017) Därför anser Akademi 1 (2017) att det är viktigt för lärarna att planera samarbetet 

med ämnesföreträdare och programsamordnare för att få till en progression inom ämnena och 

programmen. 
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MDH jobbar med förändringar på olika sätt beroende på vilken nivå det rör sig om. När ett 

problem upptäcks undersöks det när det hänt och vilka som behöver vara med i processen 

för att åtgärda det. (Akademi 1, 2017) Förändringsprocessen beror på vad det är som 

förändras och förändringen i ett utbildningsprogram är ofta en lång process enligt Akademi 2 

(2017). Det tas först upp på den akademi som är värdar för programmet och i de olika 

ledningsgrupper och ledningsråd som finns. Exempelvis kan en arbetsgrupp tillsättas som har 

i uppgift att ta fram ett förslag för att genomföra förändringen. Förslaget stäms av i olika 

sammanhang, i styrgrupper som finns på akademin, med studenter i programråd, med 

branschen i branschråd om avdelningen har det och även fakultetsnämnden som är tillsatt av 

lärare som väljer sina representanter. (Akademi 2, 2017) Vid förändringar i programmen väljs 

representanter från varje akademi ut, med en representant för Eskilstuna och en för Västerås 

eftersom verksamheterna ser lite annorlunda ut. Sedan rapporterar representanterna tillbaka 

till högre instanser. (Akademi 1, 2017) 

 

CESAM3 är ett internt organ som arbetar på MDH med bland annat att en lärare från varje 

ämne utbildas inom digitaliseringen och tar tillbaka kunskapen till sin ämnesgrupp där de 

övriga lärarna får ta del av den kunskapen (Akademi 1, 2017). Detta görs enligt Akademi 1 

(2017) för att det skapar ett engagemang inom ämnesgruppen att en kollega delar med sig, 

istället för att någon högre upp säger åt dem hur de ska jobba. Dock menar Akademi 1 (2017) 

att det finns en variation i digitaliseringsnivån mellan lärarna, vissa ligger i framkant medan 

andra släpar efter. 

 

Akademi 3 (2017) menar att MDH jobbar mycket med digitaliseringen och att det är en stående 

diskussionspunkt. Lärarna har också fått gå på kickoffer och digitaliseringskonferenser för att 

utbildas (Akademi 3, 2017). MDH har ett projekt 2017 som tittar på digitaliseringen där en 

lärare från varje inriktning inom ekonomiutbildningen ingår. Det är även en utvald inom varje 

del av företagsekonomin specifikt, för att även täcka in alla delar där. I projektet tittar två 

forskare på MDH specifikt på digitalisering och hur MDH kan jobba med det. (Akademi 1, 

2017) Akademi 1 (2017) menar att varje generation är mer och mer vana vid det digitala 

samhället och då måste MDH också anpassa sig för att hänga med i utvecklingen för att 

studenterna ska förbli attraktiva på arbetsmarknaden. Akademi 3 (2017) tror att lärarna 

kommer bli mer digitaliserade men det tar tid.  

4.2 Ekonomutbildningen på MDH 

Målet med ekonomprogrammet är att efter fullgjorda studier ska studenten visa sådan 

kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för 

självständigt arbete som ekonom med respektive inriktning. Programmet syftar också till att 

utbilda ekonomer för att kunna möta morgondagens arbetsmarknad. Innehållet i programmet 

beslutas av fakultetsnämnden som har övergripande ansvar för kvalitetsfrågor i högskolans 

forskning, utbildning på forskarnivå samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

(Mälardalens högskola 3, 2017) Enligt Högskoleförordningen ska det för varje kurs finnas en 

kursplan. Den ska innehålla kursens nivå, antal högskolepoäng, krav på särskild behörighet, 

formerna för bedömning och de övriga föreskrifter som behövs. (Högskoleförordning [SFS] 

1993:100, 6 kap, §14–15) De olika kursernas kursplaner på MDH som beskriver kursens syfte 

och innehåll beslutas av akademichefen (Mälardalens högskola 2, 2017).  

                                                
3 CESAM är ett kompetenscentrum för medarbetare och studenter.  
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Akademi 3 (2017) anser inte att högskolan ska utbilda studenterna till sina första jobb och att 

studenterna ska kunna precis de systemen som används eller de lagar och regler som gäller 

för tillfället. Högskolan är inte en yrkeshögskola utan utbildningen sker för det framtida 

arbetslivet, studenterna ska komma in på organisationer och ta reda på vad de måste veta 

(Akademi 3). Akademi 3 (2017) menar att studenterna ska vara tränade att se 

problemställningar och samla information för att kunna anpassa sig till förändringar i 

samhället. Studenterna är inte fullärda efter avslutade studier utan de har lärt sig hur de ska 

inhämta information (Akademi 3, 2017). Akademi 2 (2017) påpekar att vissa utbildningar som 

t.ex. sjuksköterska har konkreta krav på vad som ska finnas för legitimation, men även lärare 

har detaljerade krav på vad som ska läsas för lärarlegitimation. Övriga utbildningar har inte 

lika specifika krav mot yrken då dessa ger bredare kompetenser (Akademi 2, 2017). 

 

Utbildningen på MDH bedrivs i de flesta fall av lektorer som också forskar. MDH strävar efter 

att koppla ihop forskningen och utbildningen som bedrivs på högskolan (Akademi 1, 2017). 

MDH har nyligen enligt Akademi 3 (2017) fått ett stort forskningsprojekt och att alla projekt 

skolan får påverkar undervisningen, lärarna forskar och sen undervisar de. Lärarna jobbar för 

att ligga i framkant med forskningen för att förstå vad som händer. (Akademi 3, 2017) En del 

av det strategiska arbetet på MDH är att forskningen ska sammanvävas i utbildningen för att 

lära studenterna exempelvis kritiskt tänkande och att läsa vetenskapliga artiklar. För att stärka 

den teoretiska kopplingen till praktiken diskuterar MDH med företag om vad studenterna 

behöver inför arbetslivet och tar in externa föreläsare som får riktlinjer av lärarna om vad de 

ska ta upp på kursen. Detta för att komplettera de vanliga föreläsningarna för att studenterna 

ska kunna se att teorin är till hjälp i att förstå praktiken. (Akademi 1, 2017) 

 

Akademi 2 (2017) menar att MDH försöker följa upp och få en kontinuitet i samarbetet med 

näringslivet, men detta kan vara svårt då utbildningen, näringslivet och andra organisationer 

har olika tidshorisonter. Då förhållandena förändras mycket snabbare i näringslivet än i 

utbildningen menar Akademi 2 (2017) att det är viktigt om en extern aktör ska vara mer 

involverad i utbildningen att få en kontinuitet och progression i samarbetet.  

 

Inom redovisningsinriktningen finns en möjlighet att välja VFU under fem veckor av 

utbildningen. Efter att VFUn är klar ringer ansvariga upp varje företag som studenterna varit 

på och följer upp hur det har gått och om det är något som studenten saknade. Ett exempel 

på vad som kommit fram tidigare från uppföljningen är att Excel tidigare har saknats i 

utbildningen och efter det har ett arbete börjat med att få in mer Excel i 

redovisningsinriktningen. (Akademi 1, 2017)  

 

Akademi 1 (2017) menar att MDH har workshops och avdelningsmöten och planerar även att 

bjuda in en extern part för att utbilda lärarna att göra digitala tentor och andra typer av digitala 

verktyg. Även CESAM arbetar internt på MDH med att hjälpa lärarna med bland annat 

inspelning av filmer. Vissa av lärarna har redan digitala tentor på blackboard men tanken är 

att även salstentor ska bli digitala i framtiden. (Akademi 1) Akademi 1 (2017) menar att digitala 

tentor underlättar, t.ex. då lärarna ibland har svårt att se vad studenterna skriver på en tenta 

och då blir det svårare att bedöma för att handstilen är dålig. Det har dock funnits en viss oro 

vid hemtentor över att det faktiskt är den studenten som ska skriva tentan som faktiskt sitter 

och skriver den. (Akademi 1, 2017) Akademi 2 (2017) menar på att det fanns en viss oro över 
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om tekniken skulle fungera när det var 100–200 studenter som skulle skriva samtidigt men 

det fungerade bra och därför är det något som MDH kommer fortsätta med. 

 

Enligt Akademi 3 (2017) förändras samhället väldigt snabbt och det märks också i 

undervisningen. Det traditionella sättet att undervisa på är enligt Akademi 3 (2017) att läraren 

pratar och studenterna antecknar, vilket har fungerat länge. I och med den digitala 

utvecklingen finns det andra lösningar, t.ex. flipped classroom4. Skolan jobbar med sådana 

verktyg och hur de ska fungera. Där gör läraren kortare föreläsningar som läggs upp på 

internet eller blackboard som studenterna kan kolla på. Undervisningstiden kan då läggas på 

att träffa studenterna i mindre grupper och tillsammans diskutera för att förstå. Tanken är bra 

att spela in kortare föreläsningar jämfört med tre timmars föreläsningar, då det kan vara svårt 

att behålla fokus under hela föreläsningen. Ett problem med att få in digitala verktyg i 

utbildningen är att lärarna inte har den tekniska kunskapen för att t.ex. spela in kvalitativa 

föreläsningar. Ett annat problem är att ämnena utvecklas och filmerna blir utdaterade vilket 

innebär att en ny inspelning måste göras. (Akademi 3, 2017) Akademi 1 (2017) menar att de 

lärare som har distanskurser är mer vana vid att implementera t.ex. bloggar och 

diskussionsforum i deras utbildning då kommunikationen sker på det sättet med studenterna 

på distans. 

 

Akademi 3 (2017) menar att idén om skolan är gammaldags och passar tidigare generationer 

bättre. Först gick eleverna i skolan, sedan gymnasiet och sedan vidare till högre utbildning 

som ledde till ett yrke där de gjorde en karriär i en organisation. Detta speglar inte arbetslivet 

2017 enligt Akademi 3 (2017) som menar att en mer korrekt bild kanske skulle vara att bryta 

upp utbildningarna och inte längre tänka i tre till fyra års utbildningar. För att anpassa 

utbildningen till en ny generation menar Akademi 3 (2017) att skolan hade kunnat variera 

mellan arbete och utbildning. Problemet med detta enligt Akademi 3 (2017) är att det inte finns 

många jobb personer kan få direkt efter gymnasiet och de jobb som finns är svåra att få. 

Akademi 3 (2017) menar att arbetsmarknaden i Sverige 2017 förändras väldigt snabbt. Jobb 

försvinner och tillkommer, verksamheter flyttar utomlands och jobb digitaliseras och ersätts av 

robotar. När arbetsmarknaden ständigt förändras skulle utbildningarna kunna bli mer flexibla 

enligt Akademi 3 (2017), men skolan har en motsatt trend. Studenter som t.ex. läser till lärare 

måste ha läst ett antal år i rad för att få sätta betyg på barn i skolan, en väg som lärare måste 

gå för att kunna bli lärare (Akademi 3, 2017). 

 

Akademi 2 (2017) tycker att det är bra att erbjuda kurser som är mer specifika för vissa 

yrkesroller även inom andra områden än de som har krav på legitimation då det är något som 

studenter efterfrågar. MDH har kontakt med studenterna för att få reda på vad som efterfrågas 

och även med arbetsgivare för att få en bild av vad de efterfrågar (Akademi 2, 2017). 

 

Akademi 2 (2017) menar att direktiven på hur digitaliseringen ska integreras i utbildningen inte 

är speciellt tydliga utan målen är mer övergripande. Det lärarna utgår från är examensmålen 

som är fastställda i förordningen. Målen säger att lärarna ska jobba med digitalisering men 

inte hur eller hur det ska mätas utan det blir i uppföljningarna lärarna själva har. (Akademi 2, 

2017) Det finns alltid utvecklingspotential att kunna integrera det på fler ställen enligt Akademi 

2 (2017) som också menar att det sker utveckling hela tiden och att lärarna måste hänga med 

                                                
4 Läraren använder digitala verktyg genom webbaserade genomgångar istället för föreläsningar i 
klassrum.  
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och använda tekniken. Akademi 2 (2017) menar att grunden är att lärarna och skolan hela 

tiden ska se över och uppdatera tekniken. Men Akademi 2 (2017) menar även att när 

utvecklingen går fort kommer det alltid att finnas en eftersläpning, detta då det först ska 

formuleras något och när det har formulerats har tekniken redan hoppat iväg ett steg till. Ett 

sätt som har testats är enligt Akademi 1 (2017) att en lärare på en föreläsning har börjat 

använda Ipad för att projicera ritningar i samband med en inspelning istället för att rita på 

whiteboard. 

 

Akademi 2 (2017) menar att det är svårt att sätta siffror på om det kostar för mycket att 

digitalisera utbildningen, det kan också leda till att det blir en effektivare undervisning. Om en 

lärare spelar in föreläsningar istället för att stå i ett klassrum menar Akademi 2 (2017) att 

läraren kan ägna tid åt andra saker som att träffa studenterna, där de kan gå igenom frågor 

och föra diskussioner. En inspelning kan användas många gånger och studenterna kan titta 

på inspelningen många gånger vilket Akademi 2 (2017) menar kanske blir effektivare på sikt.  

 

Akademi 3 (2017) menar att skolan skulle kunna utnyttja digitaliseringen och bara använda 

MOOC-tillämpad utbildning. Alla de digitala lösningarna finns för att skolan ska klara sig utan 

den fysiska platsen och endast ha distansutbildning, skolan skulle kunna spara mycket pengar 

på lokalerna (Akademi 3, 2017). Ett problem med distansutbildningarna är enligt Akademi 3 

(2017) att MDH har mer avhopp på deras distansutbildningar än deras campusutbildningar. 

Akademi 3 (2017) menar att det finns ett värde i att lärarna säger att det är föreläsning en viss 

dag vid ett fast klockslag, vilket märks då fler schemalagda föreläsningar är något som 

studenterna efterfrågar i utvärderingarna. Akademi 3 (2017) menar att det inte alltid är populärt 

att ta bort föreläsningar eller kursböcker utan många studenter vill ändå ha föreläsningar och 

fysiska böcker. Akademi 1 (2017) anser med tanke på att MDH har två campus händer det att 

samma föreläsning måste göras på båda orter. En lösning som har använts är att spela in 

föreläsningen i t.ex. Eskilstuna och även livestreama föreläsningen till Västerås. Där kan även 

studenterna vara delaktiga och ställa frågor över internet osv i samband med livestreamen. 

Enligt Akademi 1 (2017) är studenternas kursutvärderingar viktiga i arbetet för att utveckla 

kurser, där kan de skriva om det är någonting de saknade under kursen. Tyvärr är det ofta 

väldigt få som svarar på dessa, det kan röra sig om kanske 5%. Vilket gör det svårt att fatta 

beslut utifrån dem då de inte får veta vad övriga 95% tycker. (Akademi 1, 2017) 

4.3 Digitaliseringen 

Akademi 3 (2017) anser att digitalisering är ett komplext begrepp som kan betyda olika saker. 

Det kan betyda att material i böcker och papper görs om till data som lagras elektroniskt. Om 

begreppet används på arbetsmarknaden kan det handla om hur datorer och robotar ersätter 

arbete som människor tidigare har gjort eller att de komplettera det arbete som människor gör. 

(Akademi 3, 2017)   

 

Revisor 1 (2017) menar att digitaliseringen verkligen har kommit igång 2017, revisionen har 

börjat göras helt digitalt, allt sparas digitalt istället för att ha pappersversioner, t.ex. material 

från kund scannas in. Utvecklingen kommer att fortsätta tror Revisor 1 (2017) och det dröjer 

inte länge innan det är självklart att allt sker digitalt för att ytterligare öka effektiviteten. Genom 

digitala kopior istället för papperskopior sparas tid som tidigare lagts på att scanna in och 
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posta iväg till kunden. Då finns mer tid till faktiska kundmöten för att diskutera det som 

verkligen är viktigt för kunden. Det blir helt enkelt effektivare på alla sätt. (Revisor 1, 2017)  

 

Akademi 3 (2017) menar att digitaliseringen förändrar hur vi förstår vad en organisation är. 

Enligt Akademi 3 (2017) kan digitalisering möjliggöra nya organisatoriska lösningar när 

människor t.ex. kan utföra sitt arbete i en smartphone. Skolan behöver förstå vad en 

organisation är och vad arbete är, t.ex. när utförs arbetet och var utförs arbetet. (Akademi 3, 

2017)  

 

Revisor 1 (2017) menar att bristen på datorvana har med ålder att göra för att den äldre 

generationen inte är uppvuxna med datorer. I och med den digitala utvecklingen måste 

människor 2017 enligt Revisor 1 (2017) kunna förstå och använda tekniken, det går inte att 

stå utanför och bara jobba med penna och papper. Detta bekräftar även Revisor 2 (2017) som 

också menar att problemet ligger hos den äldre generationen att ta steget till att bli digitala.  

4.4 Revisionsbranschen  

Revisor 2 (2017) menar att revisionsplikten 2017 gäller inte väldigt små bolag men att det 

kommer hamna på en högre nivå likt det som gäller för EU. 2017 I Sverige är det 3 miljoner 

och i EU 80 miljoner kronor i omsättning som är gränsen för revisionsplikten. Trots att 

utvecklingen rör sig mot en högre gräns på revisionsplikten kommer företag fortfarande 

behöva kvalitetssäkring, det kommer inte att försvinna helt men det kommer att se annorlunda 

ut. (Revisor 2, 2017) Revisor 1, (2017) menar att revisorn genom en väl utförd revision kan ge 

kunderna mycket råd kring intern kontroll och hur de kan förhindra att det blir fel inom företaget. 

 

Revisor 1 (2017) menar att branschen har förändrats väldigt mycket och att det tidigare var 

svårt att få samma överblick och att revisorerna inte gjorde ett lika bra jobb för att de inte 

kunde analysera hela bokföringsmaterialet på samma sätt. Tidigare var allt mycket mer 

tidskrävande då mycket tid gick åt på att samla material från kunden och revisorerna inte 

kunde analysera hela materialet på samma sätt. I branschen under 2017 kan revisorn på ett 

effektivt sätt analysera det material som finns via dataanalyserna, vilket möjliggörs tack vare 

att tekniken finns. (Revisor 1, 2017) 

 

Byråerna erbjuder ofta sina egna digitala plattformar, t.ex. PwC använder sig utav “My 

Business” (Revisor 3, 2017), BDO använder sig av “BDO-portalen” (Revisor 1, 2017) och EY 

har “Fort Knox” (Revisor 2, 2017). Analysverktygen i plattformarna ger enligt Revisor 3 (2017) 

företagaren en snabb bild av hur utvecklingen i verksamheten ser ut, de kan jämföra olika 

perioder och gå på djupet för att analysera siffror och resultat. (Revisor 3, 2017) 

 

Revisor 3 (2017) menar att de jobbar i olika grupper och de molnbaserade plattformarna 

underlättar då arbetet. Detta då de kan göra en tydlig uppdelning mellan varandra, vem som 

ska göra vad t.ex. revisionen av olika balansposter. Där samtligas arbete uppdateras 

automatiskt på ett och samma ställe. (Revisor 3, 2017) 

 

Revisor 1, (2017) menar att som hon ser det har automatiseringen mest med redovisning att 

göra. Redovisningsprogrammen blir allt mer automatiserade med automatkonteringar osv. 

Revisor 1 (2017) menar att en person inte behöver vara särskilt duktig på bokföring för att 
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kunna bokföra, för att programmet gör väldigt mycket automatiskt. Revisor 1 (2017) jobbar 

själv inte med löpande redovisning, men anser att det borde gå otroligt mycket snabbare än 

vad det gjorde för några år sedan eftersom programmen och verktygen blir bättre och bättre 

hela tiden. Inom revisionsarbetet är det inte automatiserat på det viset. Det som är fördelen är 

att när allting finns i datorn behöver det bara uppdateras för att påbörja ett nytt år, detta 

underlättar arbetet då det tar lång tid att lägga in alla uppgifter första gången. (Revisor 1, 2017) 

 

Revisor 1 (2017) menar dock att revisorerna fortfarande står inför samma utmaningar som 

tidigare, att granska och analysera det material som finns är en sak men det svåra är det som 

kanske inte finns i bokföringen. Men revisorer kan på ett väldigt effektivt sätt analysera det 

som finns med tekniken. (Revisor 1, 2017) 

4.4.1 Revisionsbranschens anpassning till digitaliseringen 

Revisor 2 (2017) tycker att digitaliseringen 2017 har gått snabbt de senaste åren och även 

påverkat revisionsbranschen. Pärmar som tidigare användes har i stor utsträckning ersatts. 

De har inte längre pärmar på medelstora och stora bolag utan allt ligger digitalt. Ut till kund 

tas handscanners för att få in materialet digitalt på en gång. I mitten av 2017 kommer alla 

kunder på kontoret att hanteras digitalt förutom de väldigt små kunderna. (Revisor 2, 2017) 

 

Revisor 3 (2017) menar att han redan under sitt första år har märkt av att det blir mer och mer 

digitaliserat. Det kommer mer digitala program och det blir mer internetbaserat. Detta kan bli 

problematiskt då möjligheten till internetuppkoppling hos kund kan vara begränsad. Vilket kan 

skapa svårigheter i arbetet då mycket jobb görs där. (Revisor 3, 2017) 

 

Revisor 1 (2017) förklarar att i och med digitaliseringen har revisionen blivit mer effektiv. 2017 

kan kunden exportera sin bokföring, med alla transaktioner och övriga affärshändelser. 

Revisorn får in det i ett analysprogram, i programmet kan analyser och rapporter göras bara 

genom att trycka på en knapp. Det går också att klicka ner sig på konteringsnivå och analysera 

hela bokföringen. (Revisor 1, 2017) Revisor 1 (2017) förväntar sig att dataanalyserna och 

verktygen kommer bli alltmer sofistikerade det kommer att leda till att arbetet blir effektivare 

och revisorn minskar sina risker för att den tittar på rätt saker. 

 

Revisor 2 (2017) menar att även om det behövs en viss grundutbildning inom redovisning för 

att kunna utföra en bra revision sker utvecklingen mot att löpande redovisning blir allt mer 

automatiserad. Den grundläggande bokföringen som lärs ut på ekonomutbildningar i framtiden 

eventuellt helt kommer att utföras av datorer och att redovisningskonsulter kommer att arbeta 

med mer kvalificerade frågor istället. (Revisor 2, 2017) 

 

Revisor 3 (2017) menar att mycket pekar åt att utvecklingen går mot att byråerna inte kommer 

ha en lokal kopia utan endast en digitalt. Enligt Revisor 2 (2017) sker redovisningen 2017 på 

EY bara via internet och då måste de anpassa sig till det och att även ekonomutbildningarna 

bör anpassa sig då det krävs en viss vana med datorer för att hantera det. 
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4.5 Kunskap 

Automatiseringen kan lösa enklare uppgifter men Akademi 3 (2017) anser att människor 

fortfarande är bättre på att hitta ovanliga lösningar, det är något utbildningen behöver jobba 

med. Akademi 3 (2017) poängterar att mänskliga förmågor som exempelvis 

förhandlingsteknik blir allt viktigare allteftersom arbetsuppgifter automatiseras för att robotar 

inte kan förhandla med människor lika bra.  

 

Akademi 1 (2017) förklarar att MDH utgår från forskningen, undervisningen ska vara 

forskningsbaserad men samtidigt används en advisory board där olika företag är med och 

träffas med representanter för MDH och diskuterar vilken sorts kunskap som studenterna 

behöver i arbetslivet. Ett exempel är att ekonomichefer har lyft fram att studenter ska förstå 

vad som finns bakom siffrorna istället för att bara mata in siffrorna. Utvecklingen går mot att 

siffror behandlas digitalt och studenten behöver mer kunna analysera vad siffrorna innebär. 

(Akademi 1, 2017) 

 

Akademi 3 (2017) tycker att studenten efter utbildningen ska kunna orientera sig i ekonomiska 

ämnen och i redovisningsinriktningen kunna bland annat bokföring. Studenten ska från 

utbildningen ta med sig en kunskapsbas och utifrån den kunna definiera och lösa problem 

(Akademi 3, 2017). Akademi 3 (2017) anser att ekonomprogrammet borde fokusera på 

sådana färdigheter som robotar inte kan göra. Även om det finns inslag av dessa förmågor i 

t.ex. grupparbeten tycker Akademi 3 (2017) att det kan behövas ännu mer. Enligt Akademi 2 

(2017) är däremot det viktigaste att studenten efter studierna har utvecklat förmågan att lära 

sig nya saker.  

 

Revisor 1:s (2017) uppfattning är att det som hon lärde sig under högskoleutbildningen var 

mycket teknik, att söka information och ta in stora mängder information att särskilja viktig 

information och kritiskt ifrågasätta. Från skolan fick hon inte särskilt mycket sakkunskaper utan 

mer ett förhållningssätt till information och en teknik i hur hon skulle ta till sig ny kunskap 

effektivt. Detta är enligt Revisor 1 (2017) väldigt viktigt då förändringstakten i branschen är 

väldigt hög och det läggs stort ansvar på individen att hålla sig uppdaterad, inte bara med 

digitaliseringen utan även med nya skatteregler eller redovisningsregler. (Revisor 1, 2017)   

 

Utbildningen är enligt Revisor 3 (2017) uppbyggd väldigt generellt och upplevde att han inte 

kunde speciellt mycket när han började jobba, utan lärde sig det mesta på jobbet. Det skolan 

gav var grunden i hur redovisning går till och hur kontoplanen såg ut vilket behövdes inför 

revisionen (Revisor 3, 2017). Student 1 (2017) anser att utbildningen ska täcka olika områden 

för att bidra med att studenterna kommer in i ett ekonomiskt tänkande. Student 3 (2017) anser 

att högskolan lär ut väldigt generella saker för att det är en utbildning som ska förbereda 

studenterna för många olika yrken eller vidareutbildning och inte är en ren yrkesutbildning. 

Student 3 (2017) ser examen snarare som ett kvitto på att den personen har genomfört en 

utbildning. 

4.6 Upplevda gapet 

Revisor 3 (2017) menade att ekonomprogrammet på MDH många gånger kändes väldigt 

utspritt och hade kunnat ha en bättre röd tråd i utbildningen. Lärarna tog upp en sak i kurs a 

och sedan i kurs b eller c togs samma sak upp igen. En bättre röd tråd hade gett studenterna 
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en tydligare känsla att de hela tiden tar sig framåt. (Revisor 3) Revisor 3 (2017) ansåg att 

uppdelningen i programmet var bra, men att vissa områden las för mycket fokus på, t.ex. 

bokföring som det blev mycket repetition kring.  

 

Revisor 1 (2017) anser att det är ett ganska stort gap mellan att läsa på högskolan och sedan 

komma ut i arbetslivet, detta då studenterna nästan inte kan någonting när de börjar jobba på 

en revisionsbyrå. Hon belyser även att det har sett ut på det här sättet i alla tider och att det 

borde tas upp mer praktiskt i utbildningarna (Revisor 1, 2017). Enligt Revisor 2 (2017) får 

studenterna endast en förenklad bild av bokföringen utifrån T-konton. De kan bokföra de 

enklaste transaktionerna men inte se samband eller analysera materialet. Detta är inte 

optimalt då det inte fungerar på det sättet i praktiken. Revisor 2 (2017) menar att trots att T-

konton inte används i praktiken kan det vara pedagogiskt att lära sig att rita upp dessa. Normalt 

används inte T-konton i det dagliga arbetet men det händer att det kan behövas för att förklara 

för en kund på ett pedagogiskt sätt. (Revisor 2, 2017) 

 

Revisor 2 (2017) anser att undervisningen skulle dra nytta av att implementera mer praktiska 

moment som t.ex. case där studenterna får material från ett företag för att sedan dra slutsatser 

från siffrorna, se risker osv. Detta anser Revisor 2 (2017) skulle öka förståelsen och 

analysförmågan hos studenterna. Revisor 3 (2017) menar att t.ex. revisionskursen var mer 

teoretisk, t.ex. vad revisorns roll var, vad det fanns för granskningar och vad en 

revisionsberättelse var. Han upplevde att den teoretiska bilden skolan gav inte speglade 

verkligheten då det t.ex. saknade dokumentationen, då det inte bara handlar om hur det får 

redovisas utan även hur du dokumenterar granskningen. Revisor 3 (2017) menar också att 

skolan borde tagit upp hur en granskning går till steg för steg för att ge en bättre bild av hur 

en revisor arbetar. 

 

Revisor 3 (2017) hade ingen bild av vad en revisor gör när han började jobba, det enda han 

visste var att de granskade siffrorna i bokslutet. Att granska siffror är en del av jobbet, men 

kundkontakten, dokumentationen och kontrollen av rutiner är också stora delar av jobbet 

(Revisor 3, 2017). Student 1 (2017) anser dock att den har fått en relativt klar bild över hur 

branschen ser ut efter att ha läst ekonomutbildningen med inriktningen ekonomistyrning.  

 

Akademi 3 (2017) menar att teori och praktik är mer lika än vad studenter tror då teori handlar 

om att förstå praktik, att få en förståelse för vad som händer ute i arbetslivet. Det handlar 

snarare om att högskolan borde bli tydligare med att det studenter lär sig är praktiskt relevant 

(Akademi 3, 2017). Akademi 3 (2017) pratar även om att det kan vara nyttigt för lärare att vara 

ute på praktik i verksamheter för att fräscha upp sina praktiska kunskaper och då bli bättre på 

att koppla teorin till praktiken.  

 

Enligt Akademi 2 (2017) kan gapet mellan teori och praktik minskas genom att få till 

kontinuerliga inslag av aktuell tillämpning i utbildningen, genom t.ex. case baserade på 

verkliga fall tagna från arbetslivet. Detta då det kan ge en tydligare koppling mellan de 

studenterna lär sig i de teoretiska delarna i utbildningen och det praktiska arbetet i näringslivet. 

(Akademi 2, 2017) MDH har enligt Akademi 1 (2017) börjat jobba mer med case och att utbilda 

lärare att skriva sina egna case för att slippa vara beroende av att få dessa tillhandahållna av 

externa parter. 
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Revisor 1 (2017) menar att ett sätt att minska gapet skulle vara att visa mer hur det faktiska 

arbetet går till under utbildningen, ett exempel hon tar upp är programmet Hogia TA proffs 

som de flesta revisorer använder. Att implementera något sådant i utbildningen skulle ge en 

bra bild av hur revisorer faktiskt arbetar (Revisor 1, 2017). Revisor 1 (2017) anser dock att en 

teoretisk grund är viktig då yrket är väldigt reglerat och det är mycket regler och bestämmelser 

att förhålla sig till. Det skulle kunna göras workshops och gästföreläsningar vilket skulle öka 

insynen i yrket vilket skulle få fler att söka sig till att bli revisor (Revisor 1, 2017).  

 

Revisor 3 (2017) tycker också att skolan borde ta upp olika system och liknande som används 

i arbetslivet och visa upp steg för steg hur det går till. Då många studenter är intresserade av 

att bli t.ex. revisorer hade detta kunnat ge studenterna en bättre bild av hur de olika yrkena 

ser ut. Revisor 3 (2017) menar att även om det finns väldigt många olika program, är grunden 

liknande i de flesta program. Skolan borde ha ett standardprogram, t.ex. “Visma” som redan 

används till viss del, där de visar hur programmet fungerar. Revisor 3 (2017) anser dock att 

skolan ska fortsätta att vara generell och inte för specifik mot vissa yrken utan ge studenterna 

en bred grund inom ekonomi. (Revisor 3, 2017) Student 1 (2017) anser att utbildningen ska 

vara bred och få in studenterna i ett ekonomiskt tänkande. Dock tyckte Student 1 (2017) att 

utbildningen hade kunnat ta upp mer om vilka jobb som finns på arbetsmarknaden men det 

kan vara svårt för att det är en bred utbildning. 

 

Revisor 1 (2017) anser att det vore önskvärt att studenter skulle få läsa mer om vad de olika 

yrkesrollerna inom branschen innebär, därigenom skulle de en bättre möjlighet att hamna rätt. 

Detta då det händer att personer börjar jobba och känner att det inte alls var det de hade tänkt 

sig att jobbet skulle innebära, vilket Revisor 1 (2017) menar att alla förlorar på då dels förlorar 

personen i fråga tid på ett arbete som inte känns rätt. För företagen blir det extra omkostnader 

i samband med felrekryteringar (Revisor 1, 2017). 

 

Om studenterna skulle lära sig mer om det praktiska arbetet som revisor skulle det enlig 

Revisor 1 (2017) inte bli lika svårt de första åren som brukar uppfattas som väldigt tuffa. Men 

det är enligt Revisor 1 (2017) bara genom praktiskt arbete som nyanställda lär sig.  

Revisor 2 (2017) menar att när en nyexaminerad student anställs finns inga förväntningar på 

att studenten ska kunna börja jobba med det praktiska arbetet självständigt. Vidare menar 

Revisor 2 (2017) att ansvaret till viss del ligger på revisionsbranschen med en 

utbildningstrappa på flera år. Där har universitetet inte någon roll i det mer än grundutbildning. 

Det kan vara bra att få in mer praktiskt som t.ex. arbeten med deklarationer, löpande 

redovisning eller konsultationsarbete. (Revisor 2, 2017) Revisor 3 (2017) menar att 

ekonomprogrammet hade kunnat ha mer influenser från arbetslivet, genom t.ex. olika case. 

För att göra det mer verkligt hade skolan även kunnat göra mer fiktiva fall där de inte ställer 

upp alla verifikationer utan att studenten t.ex. får en hög med papper utan instruktioner där 

studenterna ska genomföra ett bokslut. Det hade återspeglat arbetslivet mycket bättre. Detta 

leder till att studenterna får en bättre bild av hur det fungerar. (Revisor 3, 2017) Även Student 

2 (2017) anser att det hade varit bra med mer praktiska fall som t.ex. granskning av företag i 

utbildningen. 

 

Revisor 3 (2017) menar att skolan inte alls hänger med branschen i den digitala utvecklingen, 

där utvecklas det ständigt men i skolan inte alls lika snabbt. I revisionsyrket använder revisorn 

många olika program på datorn, t.ex. bokföringsprogram, bokslutsprogram och ett där 

granskningen sker. Detta anser han inte att skolan tagit upp, de har endast tagit upp Visma 
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som exempel. (Revisor 3, 2017) Student 2 (2017) anser också att MDH ligger efter arbetslivet 

i den digitala implementeringen då mycket av de uppgifter som de fick under utbildningen görs 

med hjälp av datorer i praktiken.  

 

Revisor 3 (2017) bekräftar att Excel används mycket inom revisionsbranschen och att skolan 

också använder programmet men anser att studenterna inte fick tillräcklig utbildning i 

programmet. Student 1 (2017) har under studietiden blivit marginellt bättre på Excel men i 

övrigt inte utvecklat sina IT-kunskaper särskilt mycket. Student 2 (2017) menar också att IT-

kunskaperna utvecklats men inte i den omfattning som önskat. Student 3 (2017) anser att 

skolan skulle behöva fler inslag av Excel och att den personen inte har utvecklat sina 

färdigheter i programmet. Revisor 2 (2017) menar att Excel är något som studenterna har 

otillräckliga kunskaper i, då det är ett program som de använder sig väldigt mycket utav både 

i form av analyser i diagram och för att analysera bruttovinster och omsättning. Denna typ av 

verktyg har i samband med digitaliseringen börjat användas i stor utsträckning och underlättar 

analysen då en fil kan läsas in och ge väldigt mycket information på en gång (Revisor 2, 2017). 

Revisor 3 (2017) föreslår att det ska finnas en egen kurs inom Excel då det är ett väldigt 

avancerat program men med mycket möjligheter.  

 

Student 3 (2017) menar att högskolan skulle kunna utnyttja de tekniska verktyg som finns, 

speciellt då skolan bedriver utbildning på två orter. Enligt Student 3 (2017) har det vid flera 

tillfällen varit både kurser och handledningstillfällen på den andra orten, ibland upptog tillfället 

endast 45 minuter samtidigt som resan fram och tillbaka tog dubbla tiden. Därför uppskattade 

Student 3 (2017) föreläsare som utnyttjade inspelade filmer och föreläsningar. Student 1 

(2017) upplevde också att det saknades digitala föreläsningar.  
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5. Analys 

I analyskapitlet innefattar rubriken Mälardalens högskola 2017 högskolor, utbildning och 

digitaliseringen. Rubriken Revisionsbranschen innefattar revisionsbranschen och 

revisionsbranschens anpassning till digitalisering. Rubriken Upplevda gapet innefattar 

kunskap och upplevda gapet. Den här uppställningen gjordes för att områdena berör varandra. 

5.1 Mälardalens Högskola 2017 

Löwstedt menar att för några decennier sen när det pratades om skolan i Sverige byggdes 

det på idén om att Sverige hade ett utbildningsväsende med en mängd skolor som ansågs 

ligga i samma system, under 2015 är skolorna mer självständiga enheter (Skolforskning 

Stockholms stad, 2015). Högskolor 2017 är oberoende myndigheter som själva kan 

bestämma vilka utbildningar som ges och vilket upplägg ska användas i utbildningen. De 

måste anpassa sig efter det allmänna regleringsbrevet för högskolor och specifika 

regleringsbrev för varje högskola. (UKA, 2017)  

 

Utbildningen görs enligt Teichler (1999) för att förbereda studenter på ett mer rationellt sätt för 

att framgångsrikt hantera variationen i arbetslivet. Lagen säger att utbildningen på 

högskolorna i Sverige 2017 ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och 

kritiska bedömningar, deras förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och 

ge dem beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser 

ska studenterna också utveckla förmågan att söka och värdera kunskap på en vetenskaplig 

nivå och följa kunskapsutvecklingen. (Högskolelag 1992:1434, kap. 1, 8§) 

Målen med ekonomprogrammet på MDH är att efter fullgjorda studier ska studenten visa 

sådan kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt som 

krävs för självständigt arbete som ekonom. Syftet med programmet är att utbilda ekonomer 

som kan möta morgondagens arbetsmarknad. Kursernas kursplan beskriver kursens syfte 

och innehållet beslutas av akademichefen. (Mälardalens högskola 2, 2017) Utbildningen på 

MDH bedrivs enligt Akademi 1 (2017) i de flesta fall av lektorer som också forskar. Lärarna 

jobbar enligt Akademi 3 (2017) för att ligga i framkant i forskningen. Detta är en del av MDH:s 

strategiska arbete att forskningen ska sammanvävas i utbildningen (Akademi 1, 2017).  

 

Förändringsprocessen i ett utbildningsprogram på MDH är enligt Akademi 2 (2017) ofta en 

lång process. Det tas först upp på den aktuella akademin för programmet och i de olika 

ledningsgrupper och ledningsråd som finns. Exempelvis kan en arbetsgrupp tillsättas som har 

i uppgift att ta fram ett förslag för att genomföra förändringen. Förslaget stäms av i olika 

sammanhang, i styrgrupper som finns på akademin, med studenter i programråd, med 

branschen i branschråd om avdelningen har det och med fakultetsnämnden som är tillsatt av 

lärare som väljer sina representanter. (Akademi 2, 2017) 

 

Vid förändringar av utbildningen finns det enligt Sng (2008) två viktiga överväganden, en av 

dessa är att upprätta kommunikationskanaler där akademiker kan diskutera förändringarna 

och det andra är att se över deras organisatoriska strukturer. Dessa överväganden kan enligt 

Sng (2008) göra utbildningen mer flexibel och lyhörd för förändringar i omvärlden. Enligt 

Akademi 1 (2017) har MDH ett grundutbildningsråd där olika representanter i akademin träffas 

fyra gånger årligen och går igenom alla nya kursplaner. Lärarna kan ta upp sina synpunkter 
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här för vad som behöver ändras i en kurs gällande t.ex. examinationer eller lärandemål. En 

förändring av kursplanen kan bara göras en gång per år därefter stänger databasen som 

hanterar kursplanerna. Det är viktigt för lärarna att planera samarbetet med ämnesföreträdare 

och programsamordnare för att få till en progression inom ämnena och programmen. 

(Akademi 1, 2017) Högskolor kan enligt Fathi och Wilson (2009) jobba med förändringar med 

strategisk planering för att avgöra var är de på väg och hur de ska komma dit. För att bibehålla 

en hög kvalité på utbildningarna menar Akademi 1 (2017) att MDH jobbar med ackreditering 

för att kontinuerligt förbättra utbildningen. Ytterst ansvariga för kvaliteten i utbildningen är 

enligt Akademi 1 (2017) Fakultetsnämnden som också beslutar om innehållet i programmet. 

 

Arbetsmarknaden förändras också ständigt enligt Akademi 3 (2017), jobb försvinner och 

tillkommer, då skulle utbildningarna kunna bli mer flexibla. Dock anser Akademi 3 (2017) att 

skolan har en motsatt trend och inte är flexibla. Enligt Akademi 3 (2017) förändras samhället 

snabbt vilket också märks i undervisningen. Det traditionella sättet att undervisa på är enligt 

Akademi 3 (2017) att lärarna pratar och studenterna antecknar. Sng (2008) visade i en studie 

att när snabba förändringar i samhället sker läggs mycket press på lärarna att göra 

förändringar i undervisningen, gjorde lärarna endast små förändringar för att möta dessa krav 

och inga större och mer djupgående förändringar gjordes. Johnson (2014) menar att lärarna 

spelar en viktig roll i att vägleda studenterna i yrkeslivet och bör sträva efter att ge dem de 

grundläggande färdigheterna. Akademi 3 (2017) anser dock inte att högskolan ska utbilda 

studenterna till sina första jobb då det inte är en yrkeshögskola utan utbildningen sker för 

studentens framtida arbetsliv. Akademi 2 (2017) påpekar att vissa utbildningar har konkreta 

krav på vad utbildningen ska innehålla för legitimation men ekonomutbildningen har inte lika 

specifika krav mot yrken utan ger en bredare kompetens. Akademi 3 (2017) menar att 

högskolan inte ska utbilda studenterna för att kunna de system, lagar och regler som gäller 

för tillfället. Studenterna ska vara tränade i att se problemställningar och samla information för 

att kunna anpassa sig till förändringar i samhället (Akademi 3, 2017).  

 

Akademi 3 (2017) menar att MDH samarbetar med ett advisory board där representanter från 

näringslivet sitter där de jämför och diskuterar vad deras studenter behöver kunna mer eller 

mindre av när de kommer ut i näringslivet. Detta samarbete är väldigt viktigt och något som 

MDH ska fortsätta med enligt Akademi 3 (2017). Ett annat samarbete med näringslivet är 

enligt Akademi 3 (2017) att skolan erbjuder verksamhetsförlagd utbildning. Johnson (2014) 

menar att lärarna kan minska gapet mellan teori och praktik genom att utvärdera vad de 

undervisar studenterna och hur undervisningen leder till yrkeslivet. Genom att ha ett öppet 

samtal med studenter och yrkeslivet kan lärarna designa en relevant läroplan som också är 

lyhörd för utvecklingen enligt Johnson (2014). Akademi 3 (2017) menar att MDH har ganska 

täta kopplingar med näringslivet men också att det skulle kunna bli bättre, men det är en 

avvägning från skolan då det tar tid från ordinarie föreläsningar. Salem (2013) anser att ett 

samarbete med näringslivet och ett engagemang hos lärarna kan leda till att gapet mellan 

teori och praktik minskas.  

 

Akademi 2 (2017) menar att MDH försöker följa upp och få en kontinuitet i samarbetet med 

näringslivet men att det kan vara svårt då utbildningen, näringslivet och andra organisationer 

har olika tidshorisonter. Om en extern aktör ska vara mer involverad i utbildningen menar 

Akademi 2 (2017) att det är viktigt att få en kontinuitet och progression i samarbetet. Enligt 

Akademi 2 (2017) har MDH diskussioner med företag om vad studenter behöver inför 

arbetslivet och tar in externa föreläsare som får riktlinjer av lärarna. Detta görs för att 
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komplettera de vanliga föreläsningarna och hjälpa studenter se att teorin underlättar 

förståelsen av praktiken. Akademi 2 (2017) påpekar att vissa utbildningar har konkreta krav 

på vad utbildningen ska innehålla för att leda till legitimation men ekonomutbildningen har inte 

lika specifika krav mot yrken utan ger en bredare kompetens. Ayeboafo (2012) 

rekommenderade att utbildningen av ekonomer kunde bli bättre och minska gapet mellan teori 

och praktik om högskolan hade ett närmare samarbete med näringslivet. Ayeboafo (2012) 

menar att genom att ta reda på vilka krav som faktiskt finns i arbetslivet kan högskolan utveckla 

en utbildning som motsvarar kraven. Johnson (2014) tillägger att lärarna bör sträva mot att 

sammanfoga redovisningsgrunderna med praktisk övning och de lärare som integrerade 

praktisk erfarenhet i undervisningen i USA hade störst påverkan på studenternas framgångar 

i deras karriärer. Salem (2013) menar att lärarna också borde framhäva de spännande och 

givande yrkesroller som utbildningen kan leda till. Akademi 1 (2017) menar att studenternas 

kursutvärderingar är en viktig del i arbetet för att utveckla kurserna på MDH, problemet med 

detta är att det är en väldigt låg svarsfrekvens. Detta kan enligt Akademi 1 (2017) göra det 

svårt att fatta beslut utifrån vad de som svarat tycker då de inte vet vad resterande anser. 

Något som efterfrågats enligt Akademi 2 (2017) är kurser som är mer inriktade mot specifika 

yrkesroller. MDH har även enligt Akademi 2 (2017) kontakt med arbetsgivare för att få reda 

på vad de efterfrågar. Något annat som har kommit fram i uppföljningarna enligt Akademi 1 

(2017) från den verksamhetsförlagda undervisningen är att Excel tidigare har saknats i 

utbildningen vilket MDH har börjat arbeta med att få in i redovisningsinriktningen.  

 

Ett begrepp på arbetsmarknaden är digitaliseringen vilket enligt Akademi 3 (2017) är ett 

komplext begrepp som kan handla om hur datorer och robotar ersätter eller kompletterar 

arbete som människor tidigare har gjort. Digitalisering kan också betyda enligt Akademi 3 

(2017) att material i böcker och papper görs om till data som lagras elektroniskt. Enligt 

Hagberg et al. (2016) har tv-apparater och mobila enheter ökat människans kommunikativa 

förmåga och gett oss flera nya möjligheter. Digitaliseringen har också enligt Hagberg et al. 

(2017) lett till förändrade affärsmöjligheter, affärsmodeller, former av handel och 

omvandlingen av lokala näringsidkare till globala marknader. Akademi 3 (2017) menar att 

digitaliseringen möjliggör nya organisatoriska lösningar, tex. att människor kan utföra sitt 

arbete i en smartphone. Molnbaserade tjänster ger enligt Corkern et al. (2017) organisationer 

som är utspridda på flera olika platser förmågan att överallt ha tillgång till information, vilket 

leder till att organisationerna har möjlighet att kommunicera, samarbeta och fördela arbetet 

mellan de olika platserna. De molnbaserade tjänsterna leder också enligt Corkern et al. (2017) 

till att organisationens arbete blir mer flexibelt, distributivt och samverkande. En molnbaserad 

tjänst är enligt Zhang (2014) molnbaserad redovisning som görs över internet.  

 

2009 konstaterade Fathi och Wilson att vissa utbildningsinstitutioner i USA saknade 

onlinelösningar som t.ex. digitala lärplattformar. Fathi och Wilson (2009) menar att det inte 

motsvarade samhällets behov och att samhället redan 2009 förväntade sig att högre utbildning 

skulle vara tillgänglig för alla. Rustagi och Gautam (2013) menar att högskolor i framtiden 

kommer komplettera det traditionella fokuset på lärare med föreläsningar som stöttas av 

videos, simulationer och andra teknologiska hjälpmedel. Erikson (2016) anser att de digitala 

lärmiljöerna utmanar undervisningen och fler studenter erbjuds, för dem, ett mer naturligt sätt 

att undervisas på. Strong och Portz (2015) menade också att det fanns ett behov 2015 av att 

implementera IT i ekonomutbildningarna i USA för att studenterna ska vara förberedda inför 

arbetslivet. Samkin och Stainbank (2016) menar att det är sannolikt att automatiseringen och 

globaliseringen kraftigt kommer att minska yrken som endast kräver gymnasieutbildning. 
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Många redovisningsorgan i USA hade redan 2015 enligt Strong och Portz (2015) utfärdat 

vägledningar om lämpliga IT ämnen till läroplanerna. Men det fanns ingen standard på 

högskolorna enligt Strong och Portz (2015) vilket skapade en kunskapsskillnad mellan de olika 

studenterna från olika skolor, detta ledde också till att studenterna inte fick de nödvändigaste 

kunskaperna inför arbetslivet. Akademi 3 (2017) menar att MDH jobbar mycket med 

digitaliseringen och det är en stående diskussionspunkt. Akademi 2 (2017) anser att direktiven 

på hur digitaliseringen ska integreras i utbildningen inte är speciellt tydliga utan säger endast 

att de ska jobba med digitaliseringen men inte hur det ska göras eller mätas. Lärarna ska 

enligt Akademi 2 (2017) själva ha uppföljningar och de utgår från examensmålen som är 

fastställda i förordningen.  

 

Eriksson (2016) menar att skolorna genom att ha utbildningen digitalt kan skapa 

undervisningssituationer som passar majoriteten av studenterna för det sker på deras villkor. 

Detta leder också till enligt Eriksson (2016) att fler personer ges möjlighet att studera kurser 

än vad som annars vore möjligt. Rustagi och Gautam (2013) menar att ett sätt att digitalisera 

utbildning är via s.k. MOOCs, där hålls föreläsningarna online genom video och professorer 

kan strömma video till flera skolor samtidigt. Om detta börjar användas mer menar Rustagi 

och Gautam (2013) att ackrediteringsorgan kommer vara viktiga i framtiden för att kunna 

säkerställa att utbildningen online upprätthåller en standard. Akademi 3 (2017) menar att MDH 

skulle kunna utnyttja digitaliseringen och bara använda MOOC-tillämpad utbildning för alla de 

digitala lösningarna finns. Enligt Doyle (2015) är MOOC:s ett nytt sätt för högskolor att utbilda 

på och de menar att det är en marknadsdriven lösning som har mer direkt mätbara resultat än 

traditionell utbildning. Dock menar Doyle (2015) att MOOC:s inte ska förminska den 

nuvarande strukturen av högskoleutbildningar utan enbart förlänga dess roll och utsträckning 

genom att göra viss utbildning på skolorna digitala.  

 

Andra digitala lösningar som MDH jobbar med är enligt Akademi 3 (2017) flipped classroom. 

Där gör läraren enligt Akademi 3 (2017) kortare föreläsningar som läggs upp på nätet eller 

blackboard som studenterna kan kolla på och undervisningstiden kan läggas på att träffa 

studenterna i mindre grupper och tillsammans diskutera för att förstå ämnet. Även Akademi 2 

(2017) menar att om en lärare spelar in föreläsningarna istället kan läraren istället ägna tid åt 

andra saker som att träffa studenterna och gå igenom frågor eller föra diskussioner med 

studenterna. Akademi 3 (2017) menar att tanken med att spela in kortare föreläsningar är bra 

jämfört med tre timmars föreläsningar då det kan vara svårt för studenterna att behålla fokuset 

under hela föreläsningen. Problem med detta är dock enligt Akademi 3 (2017) att lärarna inte 

alltid har den tekniska kunskapen för att t.ex. spela in kvalitativa föreläsningar och att ämnena 

utvecklas och filmerna blir utdaterade vilket leder till att nya inspelningar måste göras. 

Akademi 1 (2017) menar att varje generation som kommer är mer och mer vana vid det digitala 

samhället och då måste MDH anpassas för att hänga med i utvecklingen för att studenterna 

ska förbli attraktiva på arbetsmarknaden. Akademi 3 (2017) tror att även lärarna kommer att 

bli mer digitaliserade men det kommer ta tid. Akademi 2 (2017) menar också att när 

utvecklingen går fort fram kommer det alltid att finnas en eftersläpning i skolan, detta då det 

först ska formuleras något och när det har formulerats har tekniken redan tagit ett steg till.  
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5.2 Revisionsbranschen 

Enligt lag i Sverige innebär revision att revisorn ska granska företagets årsredovisning, 

bokföring och företagsledningens förvaltning utefter god redovisningssed (Revisionslag, 

1999:1079, 5§). I Sverige kan yrkesutövare enligt Revisorsnämnden (2017) bli auktoriserade 

inom revisionsbranschen, t.ex. revisor, detta styrs av externa krav. Zeff (2003) menar att 

revisorns roll har utvecklats till mer än bara revision och har tidvis också innefattat bland annat 

att vara redovisningskonsult och rådgivare. Revisor 1 (2017) anser att genom en väl utförd 

revision kan revisorn ge kunderna mycket råd kring intern kontroll och hur de kan förhindra att 

det blir fel inom företaget. Zeff (2003) menade också att de största byråerna inte såg sig själva 

som redovisnings- och revisionsbolag utan som breda professionella tjänsteföretag och som 

företagskonsultorganisationer istället för revisorer. Tidigare gällde revisionsplikten alla 

aktiebolag men år 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag vilket innefattar 70 

% av alla aktiebolag i Sverige, vilket enligt Riksrevisionen (2017) kan förklara branschens 

utveckling mot andra områden än just revision. Revisor 2 (2017) menar att trots att 

utvecklingen rör sig mot en högre gräns på revisionsplikten behöver företagen fortfarande en 

kvalitetssäkring och därför kommer inte revisionen försvinna men det kommer att se 

annorlunda ut. Samkin och Stainbank (2016) menar att efterfrågan på revisorer kommer att 

minska för att revisionsbranschen genomgår en teknisk revolution.  

 

Revisor 1 (2017) menar det tidigare var svårt att få en överblick och att revisorerna inte gjorde 

ett lika bra jobb för de inte kunde analysera hela bokföringsmaterialet på samma sätt. Tack 

vare tekniken kan revisorn 2017 på ett effektivt sätt enligt Revisor 1 (2017) analysera det 

material som finns på datorerna. Lombardi et al. (2014) menade att revisionsområdet 2014 

var i ett kritiskt skede för revisionen enbart gjordes på historisk data, vilket ledde till brist på 

aktualitet när det reviderade bokslutet släpptes. Lombardi et al. (2014) menade också att 

revisorerna måste utnyttja den teknologiska utvecklingen för att förse företagen med 

granskningar som är meningsfulla för användare som behöver realtidsbaserad finansiell 

översikt för att fortsätta vara relevanta.  

 

Corkern et al. (2013) beskriver den ökade digitaliseringen genom globalisering, internationell 

verksamhet och en ökande andel av webbaserade företag. Corkern et al. (2013) menar att 

detta kommer att kräva bredare kunskap hos revisorerna, t.ex. kunskap om internationella 

regelsystem och utländsk skattelagstiftning. Revisor 1 (2017) menar att digitaliseringen 

verkligen har kommit igång 2017 och revisionen har börjat göras helt digitalt, där allt sparas 

digitalt och scannas in istället för att ha pappersversioner. Revisor 2 (2017) anser också att 

digitaliseringen har gått snabbt de senaste åren och påverkat revisionsbranschen. Revisor 2 

(2017) menar att pärmar som tidigare användes har ersatts och att hennes kontor inte längre 

har pärmar på medelstora och stora bolag utan det ligger digitalt. Revisor 3 (2017) tycker 

också att han har märkt av digitalisering redan under sitt första år i branschen, det kommer 

mer och mer digitala program och det blir mer internetbaserat. Mycket pekar enligt Revisor 3 

(2017) på att utvecklingen går mot att byråerna inte kommer ha en lokal kopia utan endast en 

digital. Revisor 3 (2017) menar dock att digitalisering kan vara problematisk då möjligheten till 

internetuppkoppling hos kunden kan vara begränsad och då skapa svårigheter i arbetet för 

mycket jobb görs ute hos kund. Corkern et al. (2015) menar att molnbaserade plattformar är 

ett kraftfullt och värdefullt verktyg för företagen och har identifierats som en av de viktigaste 

trenderna som revisionsbranschen bör hålla jämna steg med. Detta då en grundläggande 
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förståelse för hur molnbaserade plattformar fungerar och vilka möjligheter de kan ge 

organisationerna kan enligt Corkern et al. (2015) ge revisorerna en konkurrensfördel.  

 

Revisor 1 (2017) tror att utvecklingen kommer att fortsätta och det kommer inte dröja länge 

innan det är självklart att allt sker digitalt för att göra det effektivare. Revisor 1 (2017) menar 

att digitaliseringen också har gjort revisionen mer effektiv då kunden kan exportera sin 

bokföring, med alla transaktioner och övriga affärshändelser, till revisorn. Revisorn kan sen 

enligt Revisor 1 (2017) öppna upp det i ett analysprogram där både analyser och rapporter 

kan göras med bara ett knapptryck. Analysverktygen i plattformarna ger även kunderna enligt 

Revisor 3 (2017) en snabb bild av hur utvecklingen i verksamheten ser ut, där kan de också 

jämföra olika perioder och gå på djupet för att analysera både siffrorna och resultatet. Revisor 

3 (2017) menar att de molnbaserade plattformarna också underlättar arbetet, då revisorerna 

ofta arbetar i grupper, genom att de enklare kan göra en tydlig uppdelning mellan varandra, 

t.ex. vem som ska göra revisionen på olika balansposter. De olika revisorernas arbete menar 

Revisor 3 (2017) uppdateras automatiskt på ett och samma ställe. Revisor 1 (2017) menar 

dock att automatiseringen mest har skett kring redovisningen, där redovisningsprogrammen 

har blivit mer automatiserade med automatkonteringar. Inom revisionsarbetet har det inte 

automatiserats på samma sätt enligt Revisor 1 (2017).  

 

En annan fördel enligt Revisor 1 (2017) med att allt finns på datorn är att revisorn sparar 

massa tid då de bara behöver uppdatera för att påbörja ett nytt år och slipper lägga in alla 

uppgifter på nytt. När allt blir digitalt menar Revisor 1 (2017) att revisorn kommer att kunna 

ägna mer tid åt faktiska kundmöten för att diskutera det som verkligen är viktigt för kunden, 

vilket gör att det blir effektivare på alla sätt. Enligt Hammarström (2016) menar Nixon att de 

molnbaserade plattformarna som redan till viss del 2016 hade implementerats inom 

redovisning och revision kommer bli mer påtagliga. Vilket Nixon menar kommer leda till en 

förflyttning från de timmarna som en revisor spenderar ute hos kunderna eller på byrån 

kommer att kunna utföras i princip varsomhelst (Hammarström, 2016). Strong och Portz 

(2015) menar att den ökande digitaliseringen inom branschen, där datorer och databaser har 

en mer central roll, kommer medföra förändrade krav på förkunskaper på de som söker dessa 

yrken.  

5.3 Upplevda gapet 

Jelev (2015) menar att den digitala revolutionen har förändrat människans livsstil och därför 

måste även skolorna förändras. Likt den industriella revolutionen, stod samhället 2015 inför 

en radikal förändring och för att hålla takten med en globaliserad teknologisk kultur, måste det 

utvecklas ett nytt sätt att utbilda de kommande generationerna enligt Jelev (2015). Tatikonda 

(2004) menade att den teknologiska utveckling automatiserat och förändrat vissa aktiviteter 

som ekonomer traditionellt sett gjort vilket således också förändrat ekonomernas roll redan 

2004. Revisor 3 (2017) menar att skolan inte alls hänger med revisionsbranschen i den digitala 

utvecklingen, där utvecklas det ständigt men i skolan inte alls lika snabbt. Student 2 (2017) 

tycker också att MDH ligger efter arbetslivet i den digitala implementeringen, detta då många 

av uppgifterna som kom i utbildningen görs med hjälp av datorer i praktiken. Bui och Porter 

(2010) menade att experter länge har kritiserat ekonomutbildningen för de inte försåg 

studenterna med de kunskaper, färdigheter och personliga färdigheter som krävdes i en rörlig 

revisionsbransch. 
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Många forskare har studerat utbildningen för redovisning och revision enligt Salem (2013) som 

menar att samtliga är överens om att det finns ett gap mellan utbildningen och arbetslivet. 

Ayeboafo (2012) menade att en förklaring av gapet var att företagen använder mer teknologi 

som har lett till att förberedandet och framställandet av finansiella rapporter har blivit simpelt 

och traditionella bokföringskunskaper inte längre behövs i samma utsträckning. Revisor 1 

(2017) anser också att det är ett ganska stort gap mellan utbildningen och arbetslivet då 

studenter som börjar jobbar på en byrå nästan inte kan något när de börjar jobba på en 

revisionsbyrå. Revisor 1 (2017) menar att det har sett ut på det här sättet i alla tider och skolan 

borde ta upp mer praktiskt i utbildningarna. Enligt Revisor 2 (2017) får studenterna endast en 

förenklad bild av bokföringen och de kan de enklaste transaktionerna men de kan inte se 

samband eller analysera materialet, vilket inte är optimalt då det inte fungerar på det sättet i 

praktiken.  

 

Bui och Porter (2010) menade att det rådde oklarheter kring vilken roll skolan hade. 

Arbetsgivarna hade uppfattningen att högskolorna skulle förbereda eleverna för att bli 

kompetenta medarbetare medan de flesta forskare ansåg att högskolorna skulle utveckla 

studenternas intellektuella förmåga, ge dem förmågan till kritiskt tänkande och att tänka själva. 

(Bui & Porter, 2010) Akademi 1 (2017) menar att MDH utgår från forskningen och 

undervisningen ska vara forskningsbaserad, detta kompletteras av ett advisory board där olika 

företag är med och diskuterar vilken sorts kunskap som studenterna behöver i arbetslivet. Där 

har representanter från näringslivet enligt Akademi 1 (2017) lyft fram att studenterna ska förstå 

vad som finns bakom siffrorna istället för att bara kunna lägga in dem. Akademi 1 (2017) anser 

att utvecklingen går mot att siffror behandlas digitalt och studenten behöver därför mer kunna 

analysera vad siffrorna innebär. Bui och Porter (2010) ansåg att det upplevde gapet mellan 

den kompetens som branschen förväntar sig av nyexaminerade studenter och vad de får 

skapar ett gap mellan förväntningar och de faktiska prestationerna inom 

ekonomutbildningarna. Salem (2013) menade att forskningen borde fokusera på att förbättra 

det praktiska arbetet med redovisning och revision istället för att bara förstå, beskriva eller 

kritisera det praktiska arbetet. Revisor 1s (2017) uppfattning är att det som hon lärde sig under 

högskoleutbildningen var tekniken att söka information, ta in stora mängder information och 

kritiskt ifrågasätta informationen. Skolan gav inte Revisor 1 (2017) särskilt mycket sakkunskap 

utan mer ett förhållningssätt till information och teknik vilket hon anser är viktigt då 

förändringstakten i branschen är väldigt hög. Revisor 1 (2017) menar att det läggs stort ansvar 

på individen att hålla sig uppdaterad, inte bara med digitaliseringen utan även kring regler.  

 

Akademi 3 (2017) tycker att studenten efter utbildningen ska kunna orientera sig i ekonomiska 

ämnen och i redovisningsinriktningen kunna bland annat bokföring. Studenten ska enligt 

Akademi 3 (2017) ta med sig en kunskapsbas från utbildningen och utifrån den kunna definiera 

och lösa problem. Revisor 3 (2017) anser att utbildningen är uppbyggd väldigt generellt och 

han kunde inte speciellt mycket när han började jobba utan fick lära sig det mesta på jobbet. 

Det skolan gav var enligt Revisor 3 (2017) grunden i redovisning och hur den går till vilket 

också behövdes till revisionen. Men Revisor 3 (2017) anser att skolan ska fortsätta att vara 

generell och ge studenterna en bred grund inom ekonomi och inte för specifikt mot vissa yrken. 

Student 3 (2017) anser också att utbildningen var väldigt generell men menar att det är för 

den ska förbereda studenterna inför många olika yrken och inte en ren yrkesutbildning. 

Student 3 (2017) ser examen snarare som ett kvitto på att den personen har genomfört en 

utbildning. Student 1 (2017) tycker också att utbildningen ska täcka olika områden för att bidra 
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till ett ekonomiskt tänkande till studenterna. Akademi 2 (2017) anser att det viktigaste är att 

studenten efter studierna har utvecklat förmågan att lära sig nya saker. 

 

Johnsons (2014) studie i USA som visade att även studenterna var missnöjda med 

ekonomutbildningarna kan ha haft flera olika orsaker. Men Johnson (2014) menade att det 

kunde bero på att studenternas uppfattning av användbar kunskap var fel eller att utbildningen 

inte tydligt påvisade sambandet mellan den teoretiska och den praktiska tillämpningen i 

området. I Strong och Portz (2015) studie kom de fram till att studenterna i USA är missnöjda 

för de inte såg helhetsbilden av nyttan med utbildningen. Revisor 3 (2017) menar att 

ekonomprogrammet på MDH hade kunnat ha en bättre röd tråd i utbildningen, det hade gett 

studenterna en tydligare känsla att de hela tiden tar sig framåt. Student 1 (2017) anser att den 

har fått en relativt klar bild över hur branschen ser ut efter att ha läst ekonomutbildningen med 

inriktningen ekonomistyrning på MDH. Men Revisor 3 (2017) menar att revisionskursen på 

MDH var mer teoretisk och inte speglade verkligheten då den saknade moment som t.ex. 

dokumentationen, då revisionen inte bara handlar om hur det får redovisas utan också hur 

revisorn dokumenterar granskningen. Revisor 3 (2017) anser att skolan borde tagit upp hur 

en granskning går till steg för steg för att ge en bättre bild av hur en revisor arbetar. Detta för 

att när Revisor 3 (2017) började arbeta som revisor hade han ingen bild av vad en revisor gör 

mer än att de granskade siffrorna i bokslutet, vilket är en del av jobbet men kundkontakten, 

dokumentationen och kontrollen av rutiner är också stora delar av arbetet.  

 

Revisor 1 (2017) menar att skolan skulle kunna minska gapet genom att visa mer hur det 

faktiska arbetet går till under utbildningen, att implementera något sådant i utbildningen skulle 

ge en bra bild av hur revisorer faktiskt arbetar. Men Revisor 1 (2017) menar att en teoretisk 

grund är viktigt då yrket är väldigt reglerat och det är mycket regler och bestämmelser att 

förhålla sig till. Corkern, et al. (2013) menar att ekonomer i USA 2013 snarare behöver ha 

teknisk kompetens, god kommunikationsförmåga och större förmåga att arbeta i grupp istället 

för att kunna olika regelverk och rekommendationer från normgivare. Detta för att ekonomer i 

USA har blivit mer engagerade i det strategiska beslutsfattandet inom organisationer (Corkern 

et al., 2013). Student 1 (2017) anser att utbildningen ska vara bred och få studenterna in i ett 

ekonomiskt tänkande.  

 

Akademi 3 (2017) anser att teori och praktik är mer lika än vad studenter tror då teori handlar 

om att förstå det praktiska som händer ute i arbetslivet. Enligt Akademi 2 (2017) kan gapet 

mellan teori och praktik minskas genom att få kontinuerliga inslag av aktuell tillämpning i 

utbildningen genom t.ex. case som är baserade på verkliga fall i arbetslivet. Detta skulle enligt 

Akademi 2 (2017) ge en tydligare koppling mellan det studenterna lär sig i de teoretiska 

delarna i utbildningen och det praktiska arbetet i näringslivet. Enligt Akademi 1 (2017) har 

MDH börjat arbeta mer med case och att utbilda lärare i att skriva egna case för att slippa vara 

beroende av att få dessa av externa parter. Revisor 3 (2017) anser att ekonomprogrammet 

hade kunnat ha mer influenser från arbetslivet genom t.ex. olika case. För att göra utbildningen 

mer verklig hade skolan kunnat göra fiktiva fall där lärarna inte ställer upp alla verifikationer 

utan att studenten t.ex. får en hög med papper utan instruktioner där ett bokslut ska 

genomföras. Även Student 2 (2017) anser att det hade varit bra med mer praktiska fall som 

t.ex. granskning av företag i utbildningen. Det hade enligt Revisor 3 (2017) speglat arbetslivet 

bättre och lett till att studenterna fått en bättre bild av hur det faktiskt fungerar. (Revisor 3, 

2017) Revisor 2 (2017) anser att praktiska moment som case där studenterna får material från 
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ett företag för att sedan kunna se risker och dra slutsatser från siffrorna skulle öka förståelsen 

och analysförmågan hos studenterna.  

 

Akademi 3 (2017) anser att det handlar om att skolan borde bli tydligare med att det studenter 

lär sig är praktiskt relevant. Akademi 3 (2017) menar också att det skulle vara nyttigt för lärare 

att vara ute på praktik i verksamheter för att fräscha upp sina praktiska kunskaper och då bli 

bättre på att koppla teorin i undervisningen. Bui och Porter (2010) tar upp tre orsaker till gapet. 

Dessa är skillnader mellan vad lärare och arbetsgivare anser att en student bör ha efter 

studierna, institutionella- och studentfaktorer som begränsar lärare från att lära studenterna 

lika mycket som de önskar och undermåttliga prestationer av lärare som resulterar i att 

ekonomstudenter inte får den kompetens som kan förväntas. (Bui & Porter, 2010) 

 

Revisor 1 (2017) menar att om studenterna fick lära sig mer om det praktiska arbetet som en 

revisor gör skulle de första åren, som brukar uppfattas som väldigt tuffa, inte blir lika svåra. 

Samtidigt poängterar Revisor 1 (2017) att det bara är genom praktiskt arbete som nyanställda 

lär sig. Revisor 2 (2017) menar att när en nyexaminerad student anställs finns inga 

förväntningar på att den ska kunna börja arbeta med det praktiska arbetet självständigt. Vidare 

menar Revisor 2 (2017) att ansvaret ligger på revisionsbranschen som har en flerårig 

utbildningstrappa och högskolan endast har grundutbildningen. Dock anser Revisor 2 (2017) 

att det skulle vara bra om skolan kunde få in mer praktiskt arbete i studierna. Akademi 3 (2017) 

tycker att ekonomprogrammet borde fokusera på sådana färdigheter som robotar inte kan 

göra. Även om det finns inslag av dessa förmågor i t.ex. grupparbeten tycker Akademi 3 (2017) 

att det kan behövas ännu mer. Automatiseringen kan lösa enklare uppgifter men Akademi 3 

(2017) anser att människor fortfarande är bättre på att hitta ovanliga lösningar, vilket är något 

utbildningen behöver jobba med. Akademi 3 (2017) poängterar att mänskliga förmågor som 

exempelvis förhandlingsteknik blir allt viktigare allteftersom arbetsuppgifter automatiseras för 

att robotar inte kan förhandla med människor lika bra. Enligt Akademi 1 (2017) finns det ett 

projekt där två forskare på MDH tittar specifikt på digitalisering och hur MDH kan jobba med 

det.  

 

Revisor 1 (2017) anser att om studenterna skulle få mer kunskap om vad de olika yrkesrollerna 

inom branschen innebär under sina studier skulle det leda till att de har en bättre chans att 

hamna rätt när de efter studierna kommer ut och ska söka jobb. Student 1 (2017) tycker också 

att utbildningen hade kunnat ta upp mer om vilka jobb som finns på arbetsmarknaden men 

det kan vara svårt för att det är en bred utbildning. Revisor 1 (2017) menar att detta kan göras 

genom t.ex. workshops och gästföreläsningar vilket skulle öka insynen i yrket vilket skulle få 

fler att söka sig rätt. (Revisor 1, 2017) Enligt Revisor 3 (2017) har skolan inte tagit upp många 

utav de programvaror som används utav revisorer i arbetet som t.ex. bokföringsprogram och 

bokslutsprogram. Utan att skolan enbart har använt sig utav ett program som exempel och 

han anser att det skulle behövas mer. (Revisor 3, 2017) Revisor 2 (2017) menar att Excel är 

något som studenterna har otillräckliga kunskaper i, detta då det är ett program som de 

använder sig väldigt mycket utav både i form av analyser i diagram och för att analysera 

bruttovinster och omsättning. Revisor 3 (2017) bekräftar också att Excel används mycket i 

revisionsbranschen och att skolan använder programmet men han anser att studenterna inte 

fick tillräcklig utbildning i programmet, vilket behövs då det är ett väldigt avancerat program 

men med mycket möjligheter. Student 1 (2017) tycker att den har blivit marginellt bättre på 

Excel men i övrigt inte utvecklat sina IT-kunskaper speciellt mycket. Detta säger även Student 

2 (2017) som också menar att IT-kunskaper har utvecklats men inte i den omfattning som 
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önskats. Student 3 (2017) menar att dennes kunskaper i Excel inte har utvecklats under 

utbildningen och att skolan borde lägga mer fokus på att utbilda i Excel.  
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6. Slutsatser  

Syftet med denna studie var att beskriva hur en högskola i Sverige anpassar sin 

ekonomutbildning till digitaliseringen i revisionsbranschen och de förändrade krav på 

nyexaminerade studenter som detta kan medföra. Nedan anges studiens problemfrågor och 

studiens resultat.  

 

Hur utvecklar Mälardalens Högskola (MDH) ekonomutbildningen med inriktningen 

redovisning och revision utifrån digitalisering i revisionsbranschen? 

Analysen visar att arbetsmarknaden ständigt förändras och syftet med ekonomprogrammet är 

att utbilda ekonomer för att kunna möta morgondagens arbetsmarknad. Detta gör inte 

högskolan genom att utbilda studenterna till sina första jobb utan utbildningen sker för 

studentens framtida arbetsliv. MDH gör inte specifika förändringar till digitaliseringen i 

revisionsbranschen men arbetar kontinuerligt kring digitaliseringen på flera olika sätt. Från 

högskolan ska studenterna ha fått med sig en kunskapsbas och utifrån den kunna definiera 

och lösa problem i arbetslivet. De ska även ha utvecklat förmågan att lära sig nya saker och 

se problemställningar och samla informationen för att kunna anpassa sig till de förändringar i 

samhället som sker. Utifrån detta sker förändringar i utbildningen för att följa med i samhällets 

utveckling, dock är förändringsprocessen i ett program på MDH ofta en lång process. MDH 

anpassar ekonomutbildningen utifrån flera aspekter. För att förbereda studenterna för 

arbetslivet med rätt kunskap har MDH ett samarbete med ett advisory board, erbjuder 

verksamhetsförlagd utbildning, för samtal med studenter och yrkeslivet, externa föreläsare, 

flipped classroom och kursutvärderingar. 

 

Hur kan MDH utveckla ekonomprogrammet med inriktningen redovisning och revision 

utifrån digitaliseringen ur revisorers och studenters perspektiv? 

Analysen visar att digitaliseringen i revisionsbranschen har tagit fart och förändrar branschen, 

vilket har lett till att datorer och databaser har en mer central roll. Det kommer mer digitala 

program, arbetssättet blir mer digitalt och många av de tidigare uppgifterna görs med hjälp av 

datorer. Den tekniska utvecklingen har lett till att revisorn på ett effektivare sätt kan analysera 

materialet på datorerna. Denna förändring i arbetssätt leder till förändrade krav på 

förkunskaper på de som söker dessa yrken.  

 

Det framkommer även i analysen att det finns delade meningar om vilken roll skolan har. De 

flesta verkar vara överens om att det finns ett gap mellan utbildningen och arbetslivet men inte 

huruvida det ska vara det eller inte. Det råder också ett gap mellan den kompetens som 

branschen förväntar att nyexaminerade studenter ska kunna och vad de faktiskt kan när de 

kommer från högskolan till arbetsplatsen. De som är kritiska till gapet menar att utbildningen 

inte tydligt visar sambandet mellan det teoretiska och det praktiska inom ekonomutbildningen. 

Detta är även något som studenterna menar att de har svårt att se kopplingen mellan vad de 

lär sig och hur det ska appliceras i praktiken. Högskolan skulle kunna sammanfoga 

redovisningsgrunderna med praktiska övningar för att motverka detta och göra studenterna 

mer förberedda inför arbetslivet. Representanterna från revisionsbranschen i studien menar 

på att studenterna endast får en förenklad bild av bokföring och de enklaste transaktionerna 

men inte kan se samband eller analysera materialet. Högskolan måste däremot anpassa sig 

efter det allmänna regleringsbrevet som styr hur deras verksamhet ska se ut vilket gör vissa 

förändringar i innehållet av utbildningen omöjliga att genomföra.  
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Analysen visar att studenter hade gynnats av att högskolan hade implementerat moment som 

t.ex. case från arbetslivet för att öka deras förståelse och analytiska förmåga. Något som 

också framkom i studien var att om lärarna skulle vara ute i praktiken periodvis hade det 

gynnat undervisningen då lärarna skulle ha det lättare att koppla teorin till praktiken. De hade 

också kunnat skriva egna mer realistiska case. En annan sak som framkom i analysen var att 

då samhället digitaliseras finns ett behov av andra färdigheter som teknisk kompetens, god 

kommunikationsförmåga och en större förmåga att arbeta i grupp. Dessa färdigheter hade 

högskolan kunnat lägga större vikt vid då det inte bara är revisionsbranschen som drar nytta 

av dessa kompetenser. En sak som högskolan bör fortsätta med enligt analysen är att förse 

studenterna med ett förhållningssätt till information och teknik för att ta till sig ny information 

då branschens förändringstakt är väldigt hög. Då drar de nytta av att effektivt kunna anpassa 

sig till förändringarna som sker.  

 

Det högskolan hade kunnat göra var att komplettera den traditionella undervisningen med 

videos, simulationer och andra teknologiska hjälpmedel. Genom att ha inspelade 

föreläsningar frigörs tid för lärarna som kan användas för personliga tillfällen med studenterna 

för att gå igenom problemområden eller diskutera frågor. Ett annat sätt är att digitalisera 

utbildningen via MOOC:s som inte ska förminska den nuvarande strukturen hos 

högskoleutbildningar utan utveckla utbildningen. Detta skulle leda till att utbildningen blir 

tillgänglig för fler då dessa är digitala och tillgängliga överallt.   

 

Det som revisorerna dock påpekar är att nyexaminerade studenter lär sig det praktiska bäst 

genom att faktiskt arbeta. Det hade underlättat med mer praktiska moment på högskolan men 

det ligger fortfarande i byråernas egna ansvar att forma och utveckla studenterna under de 

första åren ute i arbetslivet.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning  

 

Eftersom revisionsbranschen under 2017 genomgår en förändringsfas vore det intressant att 

göra en studie igen om tio år för att se om uppfattningarna om gapet mellan teori och praktiken 

har minskat eller ökat. Det skulle även vara intressant att se om detta är något som upplevs 

på andra lärosäten i Sverige.   

 

Det skulle också vara intressant att göra en jämförande studie om hur förberedda studenter 

känner sig inför arbetslivet på olika lärosäten och då kanske jämföra en högskola med ett 

universitet för att se specifikt vad som skiljer dessa åt.
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Bilaga 1 Operationalisering 

 

 

Akademin    

Ämne Fråga Teoriavsnitt Vad vill vi undersöka? 

Introduktion 

Kan du ge en kortfattad 

presentation av dig själv?   

 

Vad är din roll och vad innebär 

den?   

    

Högskolan 

Hur jobbar högskolan med 

förändringar i stort? 2.1 

Förändringsprocessen 

på MDH 

 Hur ser förändringsprocessen ut? 2.1 

 

Hur jobbar högskolan med 

digitalisering?  2.1, 2.2, 2.3 

 

Hur jobbar högskolan för att hålla 

jämna steg med samhällets 

digitala utveckling? 2.1,2.2,,2.3 

    

Utbildning Hur fastställs läroplanerna? 2.2 

Utbildningens upplägg 

 

Hur jobbar högskolan för att hålla 

ekonomutbildningen attraktiv och 

relevant? 2.2,2.4 

 

Hur tycker du högskolan ska 

jobba för att hålla 

ekonomutbildningen attraktiv och 

relevant? 2.2,2.4 

 

Hur delaktiga är lärarna i 

kursuppläggen och 

kursutformningen? 2.2 

 

Hur ser du på integrationen av 

digitala plattformar i 

ekonomutbildningen? 2.2, 2.3, 2.4 

 

Hur ställer sig högskolan till 

externa obligatoriska krav för 

yrkesroller? 2.1, 2.3, 2.4,2.2 



 

 

 

Hur jobbar högskolan med dessa 

obligatoriska krav? 2.1, 2.2, 2.4 

 

Hur påverkar de ekonomiska 

faktorerna ekonomutbildningen 

och utbildningens upplägg?  

    

Kunskap 

Hur avgörs vad som är relevant 

kunskap? 2.6 

Vad är kunskap?  

Vad tycker du är relevant 

kunskap inom utbildningen? 2.6 

 

Vilken sorts kunskap tycker du att 

studenter ska få ut av 

utbildningen? 2.2, 2.6 

    

Samarbete med 

näringslivet 

Hur ser MDH:s samarbete ut med 

näringslivet? 2.1,2.2, 2.5 

Yttre faktorers influenser 

 

Hur tycker du högskolans 

samarbete med näringslivet ska 

se ut? 2.1,2.2, 2.5 

    

Digitalisering 

Hur integreras digitaliseringen i 

ekonomutbildningen?  2.2, 2.3 Digitaliseringens 

påverkan på 

utbildningen 
 

Hur tycker du digitaliseringen kan 

integreras i ekonomutbildningen?  2.2, 2.3 

    

Upplevda gapet 

Hur jobbar MDH för att minska 

eller minimera gapet mellan teori 

och praktik? 2.2, 2.4 

Utbildningens upplägg 

 

Hur tycker du högskolan ska 

jobba för att minska eller 

minimera gapet mellan teori och 

praktik? 2.2, 2.4 

    

Revisorer    

    

Introduktion 

Kan du ge en kortfattad 

presentation av dig själv?   

 

Vad är din roll och vad innebär 

den?   

    



 

 

Revisionsbranschen 

Kan du ge en kort beskrivning av 

hur revisionsbranschen ser ut 

idag och hur har den utvecklats 

senaste decenniet? 2.4 

Branschen idag 

 

Hur tror du branschen kommer 

utvecklas i framtiden? 2.4 
Branschens utveckling 

    

Digitaliseringen 

Hur märker du av digitaliseringen 

i branschen idag och under de 

senaste åren? 2.4,2.5 

Digitaliseringens 

påverkan på branschen 
 

Hur tror du digitaliseringen 

kommer påverka branschen i 

framtiden? 2.5, 2.3 

 

Hur har branschen påverkats av 

automatiseringen? 2.3,2.5 

 

Hur tror du automateringen 

kommer påverka framtiden? 2.3,2.2,2.4 

    

Nyexaminerade 

studenter 

Vad generellt sett anser du 

nyexaminerade studenter är bra 

respektive mindre bra på idag när 

de börjar arbeta? 2.3, 2.4 

Nyexaminerade 

studenters kunskap 

 

Hur ska högskolan förbereda 

studenterna inför arbetslivet? 2.3,2.4 

 

Hur uppfattar du nyexaminerade 

studenters bild av hur yrket och 

branschen ser ut? 2.3,2.4,2.6,2.7 

 

Hur lyckas nyexaminerade 

studenter att tillämpa sina 

teoretiska kunskaper i praktiken? 2.3,2.4,2.6,2.7 

    

Samarbete med 

näringslivet 

Hur tycker du högskolor ska 

samarbeta med näringslivet för 

att utbildningen ska fortsätta att 

vara relevant? 2.3,2.4,2.2 

Yttre faktorers influenser 

    

Utbildning 

Hur tycker du högskolan kan 

anpassa ekonomutbildningen för 

att efterlikna den digitala 

utvecklingen i branschen? 2.2,2.3,2.4 

Digitaliseringens 

påverkan på 

utbildningen 

    

Student och 

revisor    



 

 

Introduktion 

Kan du ge en kortfattad 

presentation av dig själv?   

 

Vad är din roll och vad innebär 

den?   

    

Revisionsbranschen 

Hur tror du digitaliseringen 

kommer påverka branschen i 

framtiden? 2.3, 2.2 

Digitaliseringens 

påverkan på branschen 

 

Vad anser du som student att du 

var bra respektive mindre bra på 

när du började arbeta? 2.2, 2.4 

Studenters kunskap 

 

Hur såg din bild av branschen 

och yrket ut när du började och 

hur har den förändrats? 2.3,2.4,2.7 
Bild av branschen 

 

Hur uppfattar du att studenternas 

generella bild av branschen och 

yrket speglar verkligheten? 2.2,2.4,2.7 

    

Högskolan 

Hur tycker du digitaliseringsnivån 

på högskolan ser ut jämfört med 

samhället i stort? 2.2,2.3 Digitaliseringsnivån på 

högskolan 

 

Hur tycker du digitaliseringsnivån 

på högskolan ser ut jämfört med 

branschen? 2.3,2.4,2.5 

    

Utbildning 

Hur ska utbildningen förbereda 

studenterna inför arbetet i 

branschen? 2.2,2.5 

Utbildningens upplägg 

 

Hur tycker du 

fördelningen/fokuset är på 

ekonomutbildningen? 2.2,2.5 

 

Vilka områden lägger 

ekonomutbildningen för mycket 

respektive för lite vikt vid? 2.2,2.4,2.5 

    

Samarbete med 

näringslivet 

Hur tycker du högskolor ska 

samarbeta med näringslivet? 2.3,2.4,2.2 
Yttre faktorers influenser 

    

Gapet 

Hur lyckas du som student att 

tillämpa dina teoretiska 

kunskaper i praktiken? 2.3,2.4,2.5 Studenters kunskap 

 

Hur tycker du din utbildning har 

speglat din bransch? 2.3, 2.4, 2.5 



 

 

    

Studenter    

Revisionsbranschen 

Hur ser din bild ut av 

revisionsbranschen? 2.4 
Bild av branschen 

Högskolan 

Hur tycker du digitaliseringsnivån 

på högskolan ser ut jämfört med 

samhället i stort? 2.2,2.1,2.3 

Digitaliseringsnivån på 

högskolan 

 

Hur tycker du utbildningen har 

förberett dig inför arbetslivet? 2.2,2.4 
Utbildningen 

IT kunskaper 

Hur uppfattar du dina IT 

kunskaper har utvecklats under 

ditt/dina år på högskolan? 2.2, 2.6 

IT kunskaper 

Utbildningen 

Vilka områden lägger 

ekonomutbildningen för mycket 

respektive för lite vikt vid?  2.2 

Utbildningen 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide till revisorn som också 

studerade 

 

- Kan du ge en kortfattad presentation av dig själv?  

- Vad är din roll och vad innebär den? 

- Hur tror du digitaliseringen kommer påverka branschen i framtiden? 

- Vad anser du som student att du var bra respektive mindre bra på när du började 

arbeta? 

- Hur såg din bild av branschen och yrket ut när du började och hur har den 

förändrats?  

- Hur uppfattar du att studenternas generella bild av branschen och yrket speglar 

verkligheten? 

- Hur tycker du digitaliseringsnivån på högskolan ser ut jämfört med samhället i stort? 

- Hur tycker du digitaliseringsnivån på högskolan ser ut jämfört med branschen?  

- Hur ska utbildningen förbereda studenterna inför arbetet i branschen? 

- Hur tycker du fördelningen/fokuset är på ekonomutbildningen? 

- Vilka områden lägger ekonomutbildningen för mycket respektive för lite vikt vid? 

- Hur tycker du högskolor ska samarbeta med näringslivet?  

- Hur lyckas du som student att tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken? 

- Hur tycker du din utbildning har speglat din bransch?   

  



 

 

 

Bilaga 3 Intervjuguide till Revisorer 
 

- Kan du ge en kortfattad presentation av dig själv? 

- Vad är din roll och vad innebär den? 

- Kan du ge en kort beskrivning av hur revisionsbranschen ser ut idag och hur den har 

utvecklats det senaste decenniet?  

- Hur tror du branschen kommer utvecklas i framtiden? 

- Hur märker du av digitaliseringen i branschen idag och under de senaste åren?  

- Hur tror du digitaliseringen kommer påverka branschen i framtiden?  

- Hur har branschen påverkats av automatisering?  

- Hur tror du att automatiseringen kommer att påverka framtiden?  

- Vad generellt sett anser du att nyexaminerade studenter är bra eller mindre bra idag 

när de börjar arbeta? 

- Hur tycker du högskolan ska förbereda studenter inför arbetslivet?  

- Hur uppfattar du nyexaminerade studenters bild av hur yrket och branschen ser ut? 

- Hur lyckas nyexaminerade studenter tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken? 

- Hur tycker du högskolan ska samarbeta med näringslivet för att fortsätta vara 

relevant?  

- Hur tycker du högskolan kan anpassa ekonomutbildningen för att efterlikna den 

digitala utvecklingen i branschen? 

 

  



 

 

Bilaga 4 Intervjuguide till EST 

- Kan du ge en kortfattad presentation av dig själv? 

- Vad är din roll och vad innebär den? 

- Hur jobbar högskola med förändringar i stort? 

- Hur ser förändringsprocessen ut? 

- Hur jobbar högskolan med digitalisering? 

- Hur jobbar högskolan för att hålla jämna steg med samhällets digitala utveckling?  

- Hur fastställs läroplanerna? 

- Hur jobbar högskolan för att hålla ekonomutbildningen attraktiv och relevant?  

- Hur tycker du att högskolan ska jobba för att hålla ekonomutbildningen attraktiv och 

relevant? 

- Hur delaktiga är lärarna i kursuppläggen och kursutformningen?  

- Hur ser du på integrationen av digitala plattformar i ekonomutbildningen? 

- Hur integreras digitaliseringen i ekonomutbildningen? 

- Hur tycker du att digitaliseringen ska integreras i ekonomutbildningen? 

- Hur ställer sig högskolan till externa obligatoriska krav för yrkesroller?  

- Hur jobbar högskolan med dessa obligatoriska krav?  

- Hur påverkar de ekonomiska faktorerna ekonomutbildningen och utbildningens 

upplägg?  

- Hur avgörs vad som är relevant kunskap? 

- Vad tycker du är relevant kunskap inom utbildningen? 

- Vilken sort kunskap tycker du att studenter ska få ut av utbildningen? 

- Hur ser MDH:s samarbete ut med näringslivet? 

- Hur tycker du högskolans samarbete med näringslivet ska se ut? 

- Hur jobbar MDH för att minska eller minimera gapet mellan teori och praktik? 

- Hur tycker du högskolan ska jobba för att minska eller minimera gapet mellan teori 

och praktik? 

 

  



 

 

Bilaga 5 Intervjuguide till forskare på EST 

- Kan du ge en kortfattad presentation av dig själv? 

- Vad är din roll och vad innebär den? 

- Vad forskar du om? 

- Hur tycker du högskolan ska jobba med digitalisering? 

- Hur tror digitaliseringen kommer att påverka framtidens arbetsmarknad? 

- Hur tycker du att högskolan ska jobba för att hålla ekonomutbildningen attraktiv och 

relevant? 

- Hur delaktiga är lärarna i kursuppläggen och kursutformningen? 

- Hur delaktiga ska lärarna vara i kursuppläggen och kursutformningen tycker du?  

- Hur ser du på integrationen av digitala plattformar i ekonomutbildningen? 

- Hur tycker du att digitaliseringen ska integreras i ekonomutbildningen? 

- Vad tycker du är relevant kunskap inom utbildningen? 

- Vilken sort kunskap tycker du att studenter ska få ut av utbildningen? 

- Hur tycker du högskolans samarbete med näringslivet ska se ut? 

- Hur tycker du högskolan ska jobba för att minska eller minimera gapet mellan teori 

och praktik?  



 

 

Bilaga 6 Intervjuguide till studenter 
- Hur ser din bild ut av revisionsbranschen? 

- Hur tycker du digitaliseringsnivån på högskolan ser ut jämfört med samhället i stort? 

- Hur tycker du utbildningen har förberett dig inför arbetslivet? 

- Hur uppfattar du dina IT kunskaper har utvecklats under ditt/dina år på högskolan? 

- Vilka områden lägger ekonomutbildningen för mycket respektive för lite vikt vid?  

 


