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Research 
questions: What strengths and weaknesses result from the development of 

digitization within the audit profession? 
What possibilities does digitization bring within the audit profession? 
 

Purpose:  The purpose of the study is to examine the impact of digitization on the 
audit profession. Specifically, it is investigated how the efficiency and 
quality of audit has changed in connection with digitization. 
 

Method: The study is based on a qualitative research method with an abductive 
approach. Semi-structured interviews with four authorized auditors have 
been conducted for the collection of information. Information gathering 
has also been done through scientific articles, literature and electronic 
sources.  
 

Conclusion:  More assignments per auditor can be performed but there is currently 
insufficient knowledge within information technology. The evolution of 
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Definitionslista  
 
CRM-system - Customer relationship management system är ett digitalt verktyg som är till 
för att lagra, strukturera, analysera samt dela viktiga kunddata. Verktyget är en förutsättning 
för ökad omsättning, lönsamhet samt kundlojalitet 
 
FAR – Är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, 
lönekonsulter och specialister 
 
IT – Informationsteknik är teknik som hjälper till att hantera information 
 
K2-regelverk - Ett regelverk som mindre aktiebolag eller ekonomiska föreningar kan välja att 
upprätta sin redovisning efter 
 
Molnbaserade tjänster - IT-tjänster som tillhandahålls över internet 
 
Revision - Revision handlar om att planera, granska, bedöma och uttala sig om 
årsredovisning och förvaltning 
 
SIE-fil - En fil som gör att ekonomisk data smidigt kan överföras mellan olika användare, 
företag och program 
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1.	  Inledning 
I följande avsnitt presenteras studiens bakgrund och vidare framförs problemdiskussionen. 
Dessa leder sedan till syftet och forskningsfrågorna samt till studiens avgränsning.  
 
1.1	  Bakgrund  
Gibbs (1998) skrev redan för 20 år sedan att digitaliseringen har blivit “den mest 
beroendeframkallande drogen i världshistorien” och det är på grund av IT-branschen och 
dess utveckling. Vidare förklarade han att det är anledningen till att människor i dagens 
samhälle tar del av nyheter och annan information allt snabbare genom internet. Enligt Kempe 
och Kraft (2016) kan digitalisering förklaras som samhällets starkaste förändringskraft och 
innebär att analog information omvandlas till digital information. Syftet är att effektivisera 
jobben och på sikt tjäna på det ekonomiskt. Det talas mycket om att många av dagens jobb 
inte längre kommer att finnas eftersom robotar eller maskiner kommer ersätta dessa, vilket 
kan ses som ett hot men samtidigt bidrar det till en ökad efterfrågan på arbetskraft inom IT. 
 
Revisionsbranschen är en av de branscher där arbetsplatsen står inför ett digitalt skifte. Det 
råder dock en stor skillnad mellan dåtidens och nutidens revision. Det var först år 1895 som 
svenska aktiebolag valde revisor till sina bolag. Enligt den nya lagändringen var det 
revisorernas uppgift att granska ledningens förvaltning av bolaget, dock fanns det inga krav 
på att revisorerna skulle inneha någon specifik utbildning. De första auktoriserade revisorerna 
kom år 1912, vilket var en betydande händelse för utvecklingen inom revisionsyrket. (Öhman 
& Wallerstedt, 2012)  
 
En annan avgörande händelse för revisionsyrket var den så kallade Kreugerkraschen som 
ägde rum år 1932. Kraschen var orsaken till att ett flertal ändringar i aktiebolagslagen gjordes. 
Det var den auktoriserade revisorn Anton Wendler som var mannen bakom händelsen, han 
hade åsidosatt de skyldigheter han hade som revisor, vilket resulterade i förödande 
konsekvenser för ekonomin i Sverige. Med detta som grund lyftes behovet av införandet av 
nya regelverk, framförallt etiska regler inom revisionsyrket. (Öhman & Wallerstedt, 2012) 
 
Den klassiska bilden av revisorns arbete innefattar dokument och andra akter i pappersformat, 
däribland årsredovisningar. I samband med digitalisering ändras arbetssättet genom att datorer 
och avancerade system ger möjligheten att övergå till digitalt format. (Bierstaker, Burnaby & 
Thibodeau, 2001) Det finns metoder som har tagits fram för att information som tas emot ska 
analyseras snabbare. Dessa metoder gör att det inte behövs lika mycket manuell hantering av 
finansiell information. (Lombardi, Bloch & Vasarhelyi, 2015) Idag finns det 
kommunikationssätt som förenklar vardagen och det är tack vare den snabba utvecklingen 
inom IT (Benghozi & Paris, 2016). Trots att denna utveckling har skett i snabb takt har de 
flesta organisationer utvecklat en anpassningsförmåga som gjort att de hängt med de nya 
trender som IT medfört i samhället (Quattrone, 2016).    	  
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1.2	  Problemdiskussion 
Det råder en fortsatt utveckling inom digitalisering idag och det har implementerats in i allt 
fler branscher. Den vetenskapliga forskningen inom digitalisering är liten trots betydande 
diskussioner om ämnet. Det finns en efterfrågan på närmare forskning inom IT och dess 
påverkan på revisionsbranschen. Digitalisering öppnar upp för fler yrken inom IT- branschen 
men för att implementeringen av nya IT-system ska fungera på ett bra sätt krävs modern och 
utvecklad IT. Revisionsbranschen kommer i allt större utsträckning att omfattas av 
digitaliserade arbetssätt, därför är det viktigt att vara medveten om både de positiva och 
negativa aspekterna av digitaliseringen vid eventuell implementering. (Cram & Gallupe, 
2016). 
 
Enligt Kempe och kraft (2016) kommer digitaliseringens utveckling öppna upp för många nya 
möjligheter och positiva aspekter inom revision. Dock kommer denna utveckling medföra nya 
krav. Ett av de större kraven kommer vara på ledarskap över affärsmodeller, teknikstrategi 
och medarbetare i företaget. Fler arbetsuppgifter håller på att övertas av maskiner som utför 
arbetet bättre än människan. Det är därför viktigt att lära sig att förstå både för- och nackdelar 
med den nya teknologin för att kunna använda den för samhällets bästa och anpassa sig efter 
den.  
 
Det finns ett behov av djupare förståelse för IT och den relaterade revisionsprocessen. En 
undersökning visar att 450 interna revisorer ansåg att IT-revision är ett område som kräver 
förbättring. Det finns två anledningar till att de lyfter vikten av IT-revisionskvaliteten, den ena 
är på grund av utvecklingen hittills inom informationsteknik samt de ökade utgifterna för IT, 
vilket har bidragit till att företag förlitar sig på programvaran och den teknik som erbjuds för 
att driva fram sina affärsprocesser. Den andra anledningen är på grund av relaterad 
lagstiftning i samband med digitaliseringen. För att utföra en IT-revisionsgranskning effektivt 
måste företag fatta en rad lämpliga beslut om resurser, uppgifter eller aktiviteter som ska 
utföras och vilka metoder eller teknik de ska använda. Ledningens beslut om resurser till IT-
granskningsprocessen är viktig för att bistå den övergripande kvaliteten av revisionen. Det är 
också viktigt att minska kostnaderna inför deras IT-revisionsmål. (Stoel, Havelka & Merhat, 
2012) 
 
1.3	  Forskningsfrågor 
- Vilka styrkor och svagheter medför utvecklingen av digitalisering inom revisionsyrket? 
- Vilka möjligheter öppnar digitaliseringen upp för inom revisionsyrket?  
 
1.4	  Syfte	  
Syftet med arbetet är att studera vilken påverkan digitaliseringen har medfört inom 
revisionsyrket. Specifikt undersöks hur effektivitet och kvalitet av revision har förändrats i 
samband med digitaliseringen. 
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1.5	  Avgränsning 

Studien är avgränsad till auktoriserade revisorer som arbetar i Västerås. I studien behandlas 
också en SWOT-modell där styrkor, svagheter och möjligheter med digitalisering inom 
revisionsyrket lyfts fram under teoriavsnittet. Punkten “hot” som ingår i modellen har 
uteslutits eftersom det ansågs vara svårt att få den frågan besvarad under intervjuerna men 
“hot” kommer förklaras i teoriavsnittet för att ge läsaren en helhetsbild av SWOT-modellen. 
Uppsatsens målgrupp är ekonomistudenter samt anställda inom ekonomibranschen med 
koppling till revision. 
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2.	  Metod	   	  
I följande avsnitt redogörs för vilken forskningsstrategi och forskningsmetod denna studie 
baserats på. Även en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet tas upp. Slutligen 
presenteras en operationalisering där valet av intervjufrågorna motiveras. 
 
2.1	  Vetenskaplig	  metod	  och	  forskningsansats	  
Syftet med arbetet är avgörande för vilken typ av vetenskaplig metod som bör tillämpas 
(Trost, 2010). Vår studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod då syftet med arbetet är att 
undersöka hur effektiviteten och kvaliteten av auktoriserade revisorers arbete har ändrats i 
samband med digitaliseringen. Kvalitativ metod är i jämförelse med kvantitativ metod mer 
öppen för nytillkommen information. Vid en sådan metod ligger fokus på ord vid 
datainsamling samt analys. Efter genomförande av datainsamlingen kategoriseras samt 
struktureras informationen. Det går att vid datainsamlingen tillämpa en induktiv eller deduktiv 
ansats. Induktiv ansats handlar om att börja med observationer och samla in empiri för att 
sedan dra slutsatser från datainsamlingen som oftast är kvalitativ. Det följs sedan upp av 
teorier som passar ändamålet med empirin. Vid deduktiv ansats är utgångspunkten en modell 
eller en teori som sedan testas mot det verkliga livet och det görs oftast genom en kvantitativ 
metod med observationer. Det kan vara en enkätundersökning som har fasta svarsalternativ. 
(Bryman & Bell, 2017) 
 
Det går även att tillämpa en abduktiv ansats, vilket är en blandning av deduktiv och induktiv 
ansats. Dessa tre ansatser innebär olika sätt för forskaren att relatera studiens teori och empiri. 
(Patel & Davidson, 2011) Abduktiv ansats är lämpligast för denna studie eftersom teori 
jämförs med informationen från intervjuerna med de auktoriserade revisorerna. Abduktion är 
även lämplig då den enligt Patel och Davidson (2011) inte begränsar forskaren, i de flesta 
fallen. 
	  
2.2	  Datainsamling	  
Olika metoder finns för att samla in data. Insamlingen kan bland annat ske genom 
observationer, information från vetenskapliga artiklar eller genom intervjuer. Data delas ofta 
in i två grupper, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är insamlad information som 
gjorts av någon annan kring det forskningsområdet som är valt medan primärdata är den 
information som utredaren i fråga har samlat in på egen hand. (Bryman och Bell, 2017) 
 
Datainsamlingen kan erhållas från diverse typer av källor, så kallade första, andra- och 
tredjehandskällor. Källorna har delats in i dessa grupper för att urskilja tillförlitligheten 
mellan dessa då det tydliggör antalet personer som har granskat och analyserat informationen. 
Ju färre personer som gjort detta, desto tillförlitligare är informationen eftersom tydning av 
information kan bli annorlunda ju fler personer som tyder och analyserar en text på nytt och 
använder sig av den. Personer som själva kommer med information i en undersökning blir en 
förstahandskälla medan en person som hört informationen från en annan källa och berättar om 
det blir en andrahandskälla. (Jacobsen, 2002) Uppsatsens empiri utgörs av primärkällor i form 
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av intervjuer som genomfördes med auktoriserade revisorer. Intervjuerna tillsammans med 
teori, som utgörs av sekundärkällor, är grunden till analysen som ger svar på uppsatsens 
frågeställningar.  
	  
2.3	  Val	  av	  primärkällor 
För att komma i kontakt med potentiella respondenter till vår studie gjorde vi en sökning på 
nätet efter auktoriserade revisorer i Västerås. Efter vårt urval kontaktade vi revisorerna per 
mail och vissa per telefon. Målet var att intervjua enbart auktoriserade revisorer för att dessa 
uppfyller våra krav och vi anser att det medför ökad reliabilitet till studien. Intervjuerna utgör 
primärkällorna i denna studie. Med hjälp av dessa intervjuer ska digitaliseringens påverkan 
inom revisionsyrket kunna tolkas och bedömas. Anledningen till att auktoriserade revisorer 
valdes ut som respondenter är på grund av att de anses besitta den kunskap och erfarenhet 
som krävs för att kunna ge relevanta svar för studien. Enligt Revisorsinspektionen (2018) är 
revisorns arbete under tillsyn av FAR samt revisorsnämnden och detta ger därmed ett högre 
kvalitetsmärke på det utförda arbetet. För att kunna få titeln auktoriserad revisor krävs det en 
teoretisk samt praktisk utbildning på totalt åtta år. Efter dessa åtta år ska ett skriftligt prov 
utföras. Detta innebär att respondenterna i studien har flera års erfarenhet inom 
revisionsbranschen och har gedigna åsikter om yrket före och efter införandet av digitaliserat 
arbetssätt. 
 
2.4	  Val	  av	  sekundärkällor	  	   
De sekundärkällor som finns i uppsatsen är vetenskapliga artiklar och litteratur som berör 
revision, digitalisering, effektivitet, kvalitet samt IT. Med hjälp av sökningar i databaser vid 
Mälardalens högskola, främst Google scholar och CINAHL Plus, hittades de vetenskapliga 
artiklarna. Sökorden som använts är framförallt digitization, audit och information 
technology. För att försäkra oss om att de artiklar vi använt var tillförlitliga sökte vi efter peer 
reviewed-artiklar. Utöver litteratur och vetenskapliga artiklar bedömer vi att den information 
vi fått in från intervjuerna är relevant för vår studie och det har underlättat för oss i arbetet. 
Litteraturen fann vi genom sökning på internet samt genom skolans bibliotek. Eftersom vi inte 
kunde hitta litteratur kring hur digitaliseringen har påverkat effektiviteten och kvaliteten inom 
revision har vi tittat på forskning och funnit bra artiklar där forskare gjort diverse 
undersökningar för att bedöma digitaliseringens påverkan på revisionsyrket. Vi har också 
använt relevant litteratur för att förklara begreppen revision, digitalisering, effektivitet och 
kvalitet. 
 
2.5	  Genomförande	  av	  de	  semistrukturerade	  intervjuerna	   
Semistrukturerade intervjuer är en vanlig metod för datainsamling inom kvalitativ forskning. 
Forskaren använder en intervjuguide där frågor utformas inför intervjun (Bryman och Bell, 
2013). Intervjuer är bra vid kvalitativa undersökningar eftersom det är ett snabbt och smidigt 
sätt att ta del av information kring respondentens åsikter och upplevelser inom ett ämne. 
Frågorna vid en semistrukturerad intervju ställs i samma ordning till alla respondenter. Vid 
sådana intervjuer finns det möjlighet att ställa följdfrågor på de svar som ges av respondenten. 
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Det är dock viktigt att intervjuaren lyssnar aktivt för att kunna komma med följdfrågor 
eftersom respondenten på så sätt får större möjlighet att ge bredare svar. (Alvehus, 2013) 
Intervjuaren behöver inte följa intervjuguiden till punkt och pricka, vilket är ett krav vid 
kvantitativ undersökning (Bryman & Bell, 2017). Med detta som underlag valde vi att 
genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom vi ansåg att det skulle ge oss mest 
information kring digitaliseringens påverkan på revisionsyrket. Enligt Bryman & Bell (2013) 
är det viktigt att vara ordentlig med detaljer som framgår under arbetsgången för att försäkra 
sig om att utförandet av den kvalitativa metoden är pålitlig.  
 
Innan de fysiska intervjuerna med de auktoriserade revisorerna genomfördes, mailade vi 
intervjuguiden till varje respondent. Vi ansåg att det var en god ide för att ge revisorerna en 
uppfattning av intervjuns syfte samt en inblick i vilka frågor som kommer att ställas under 
intervjun och på så sätt eventuellt få respondenterna att reflektera lite över dem dagen innan 
intervjun. 
 
De fyra intervjuerna genomfördes på respondenternas kontor i Västerås och vi fick tillåtelse 
att spela in intervjuerna. Detta underlättade vårt arbete vid transkriberingen då vi kunde gå 
tillbaka och lyssna. Vi antecknade även det som sades för att kunna gå tillbaka och titta på 
dem ifall inspelningen mot förmodan inte skulle fungera. Det var också ett bra sätt för oss att 
undvika att missa viktiga delar av intervjun ifall inspelningen skulle försvinna. Under 
intervjun började vi med att förklara syftet med vår uppsats. Sedan stämde vi av med 
respondenterna om de godkände att intervjun spelades in, eller inte. De fick även möjligheten 
att vara anonyma. Under samtliga intervjuer användes mallen för intervjuguiden och då vi 
använde semistrukturerad intervjumetod gav det oss utrymme att ställa följdfrågor om det 
krävdes. Efter intervjun sammanställdes all information vi fått från respektive respondent 
genom att tillsammans transkribera och tolka informationen från inspelningarna. Genom att 
göra det tillsammans kunde eventuella misstolkningar undvikas och risken för att missa 
viktiga detaljer från intervjun minskas.  
 
2.6	  Reliabilitet	  
När en vetenskaplig undersökning ska genomföras tas ofta reliabilitet och validitet upp och 
båda används för att redogöra hur det har gått vid datainsamlingen (Alvehus, 2013). Enligt 
Bryman och Bell (2013) är reliabilitet och validitet två av de mest betydelsefulla kriterierna 
för att granska forskning inom företagsekonomi. Begreppet reliabilitet är viktig när kvaliteten 
i kvantitativa undersökningar ska bedömas. 
 
Under hela processen vid kvalitativa metoder arbetar forskarna ständigt med begreppen 
konsistens eller replikerbarhet (Mälardalens högskola, 2012). Dessa är kvalitetsbegrepp som 
innebär att det resultat en undersökning har tillhandahållit ska kunna göras igen och resultera i 
liknande eller samma resultat (Alvehus, 2013). För att få hög reliabilitet i vår studie hade vi 
en intervjuguide som grund till våra fyra intervjuer. Alla frågor i intervjuguiden ställdes och 
vid tillfällen då vi ville ha ett mer utvecklat svar, ställdes en följdfråga. Vi anser inte att 
följdfrågorna har påverkat vår studie negativt utan enbart förtydligat svaren vi mottagit.  
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Eftersom intervjuerna blev inspelade ansåg vi att det skulle höja reliabiliteten. Risken för 
misstolkningar minimeras på så sätt och det gav oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 
inspelningarna. För att försäkra oss om att inte vi inte gick miste om det som sades under 
intervjun valde vi att även anteckna respondentens svar. Vid reliabilitet diskuteras 
tillförlitligheten i en undersökning. Syftet är att det ska gå att lita på det undersökningen 
presenterar (Jacobsen, 2002). I de flesta fallen vid kvalitativ metod går det inte att beräkna en 
studies tillförlitlighet på ett kvantitativt sätt. Det är istället mer fokus kring att på ett 
intressant, trovärdigt och förståeligt sätt förklara hur forskaren gjort för att samla in och 
behandla informationen. (Mälardalens högskola, 2012) 
	  
2.7	  Validitet	  	  
Validitet handlar om att det forskaren vill mäta faktiskt mäts. Vid kvalitativa intervjuer 
innebär validitet att forskaren förstår vad den intervjuade personen menar i sina svar eller hur 
denne exempelvis tolkar ett ord. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) Detta är något som 
uppsatsens utformning har baserats på då intervjufrågorna är ställda genom att försöka tolka 
hur den intervjuade känner och upplever olika begrepp och situationer. Det som leder till att 
en studie har låg validitet är om respondenten i fråga inte har rätt kunskap inom ämnet eller 
om denne ger missledande svar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). I vår studie anser vi 
att risken för detta är låg eftersom respondenterna är auktoriserade revisorer och har lång 
erfarenhet och kompetens inom yrket.  
 
Då vi ville förbereda respondenterna och för att få mer relevanta svar under intervjun 
skickades intervjuguiden ut innan intervjun ägde rum. Detta gav respondenterna möjlighet att 
förbereda sig samt bli mer insatta i frågorna. Genom detta kan risken för oklarheter kring 
intervjuguiden förebyggas eftersom respektive respondent kunde vända sig till oss om de hade 
någon fråga som dykt upp. 
 
Låg validitet kan även ha sin grund i att frågorna som ställs under intervjun inte är korrekt 
formulerade (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Vår intervjuguide är uppbyggd på så sätt 
att alla frågor, förutom fråga 9 och 10, är öppna frågor. Dessa två frågor kunde besvaras med 
ett ja eller nej och togs med för att inte ställa irrelevanta följdfrågor. Beroende på vad 
respondenterna svarade kunde sedan de öppna följdfrågorna ställas. Vi valde att ha öppna 
frågor för att öka chansen att få ut mycket information från intervjuerna. Därför ville vi inte 
ha frågor som skulle kunna begränsa dem i sina svar. Vi ansåg därmed att frågorna i 
intervjuguiden gjorde att vi kunde mäta det som var avsett att mätas. Under arbetsgången 
ansåg vi dock att några frågor var sämre formulerade eller upprepning av en annan fråga, 
därför strök vi eller omformulerade dessa. Trots detta har det inte lett till att studiens syfte 
påverkats negativt eftersom vi ställde följdfrågor som var förtydligande när någon av 
respondenterna inte helt förstått frågorna. 
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2.8	  Operationalisering	  
Operationalisering innebär att omätbara eller oförståeliga begrepp, även kallade abstrakta 
begrepp, görs kvantifierbara och konkreta. Detta görs genom att frågor, som känns relevanta 
för det som mäts, ställs. (Jacobsen, 2002) Operationalisering av studiens intervjufrågor har 
utformats nedan för att kunna avgöra på vilket sätt hänsyn tas till teorin när empirin samlas in.  
 

Fråga Teori Empirisk frågeställning 

1-2 Bakgrundsfrågor Används för att få en bild av respondentens erfarenhet 

3-4 Digitalisering Ger en bild av digitalisering ur respondentens perspektiv 

5-8 Digitalisering Ger en bild av digitalisering ur företagets perspektiv 

9a IT 
Handlar om hur företaget arbetar med molnbaserade 
lösningar och dess påverkan på effektiviteten av arbetet 

9b IT 
Handlar om hur företaget arbetar med molnbaserade 
lösningar och dess påverkan på kvaliteten av arbetet 

10a IT 
Förklarar vilka IT-system som används i samband med 
digitaliseringen och hur de påverkar effektiviteten 

10b IT 
Förklarar vilka IT-system som används i samband med 
digitaliseringen och hur de påverkar kvaliteten 

11-12 
Styrkor & 
Svagheter 

Ger respondenten möjlighet att fritt tala om för- och 
nackdelar som denne upplever 

13 Kvalitet 
Förklarar hur företaget arbetar internt med kvaliteten av 
revisionen 

14 Kvalitet Besvarar hur företaget mäter kvaliteten på sitt arbete 

15 Kvalitet 
Respondenten beskriver kopplingen mellan digitalisering 
och kvalitet 

16a-b-c Effektivitet 
Utifrån dessa frågor får vi en grund för att bedöma 
effektiviteten i företaget 

17-20 Framtiden 
Ger en bild av respondentens uppfattning kring yrket i 
framtiden 
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2.9	  Analysmodell	  
Analysmodellen i denna studie behandlar digitalisering inom revisionsyrket. Den är byggd 
utifrån en SWOT-modell där styrkor, svagheter och möjligheter behandlas utifrån 
digitaliseringen. Sedan undersöks hur dessa i sin tur påverkar effektivitet och kvalitet.  
 
 

 
Figur 1. Analysmodell. 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  	  
I följande avsnitt presenteras den utvalda teorin som är till grund för vår analys. Den är 
indelad i sju delkapitel och behandlar digitalisering, IT, styrkor och svagheter, kvalitet, 
effektivitet, SWOT-modell och slutligen presenteras en figur som är baserad på teorin. 
 
3.1	  Digitalisering	  	  
Digitalisering innebär att analog information omvandlas till digital information (Ernst & 
Young LLP, 2011). Att digitalisera information som finns på papper betyder att informationen 
konverteras till digitalt format och finns därmed tillgänglig på datorn. Datorer får allt större 
roll i människors vardag eftersom en stor del av människans informationshantering sker just 
via datorn. Av denna anledning har digitalisering fått en koppling till datoriseringens 
konsekvenser. Informationsteknik är också ett begrepp som är nära kopplat till digitalisering. 
Begreppet innebär den teknik som tillhandahåller ett sätt för oss att behandla information. 
(Cöster & Westelius, 2016). Forskarna Kane, Palmer, Phillips, Kiron & Buckley (2015) 
skriver att mogna digitala företag siktar på att integrera den digitala tekniken. Ett exempel är 
molnbaserade lösningar som används för att ändra arbetssättet mot att bli mer effektiva. De 
molnbaserade lösningarna gör att all data samlas på ett och samma ställe i molnet som körs 
online via internet. Du har tillgång till den vart du än befinner dig, förutsatt att du har internet. 
 
Ett tydligt exempel på dagens utveckling av digitalisering är att företag som följer K2-
regelverk i mars år 2018 fick möjlighet att skicka in sin revisionsberättelse samt 
årsredovisning digitalt till bolagsverket (Bolagsverket, 2018). Brännström (2017) menar att 
det dock endast är möjligt om företagen rapporterar i realtid. Det är viktigt att branschen 
hänger med i digitaliseringens utveckling och utvecklar sina tjänster i takt med detta. Han 
skriver också att han tror att digitaliseringen medför möjligheter som “rapportering och 
kvalitetssäkring av hållbarhet respektive kvalitet”, inom välfärden. 
	  
3.2	  IT	  
Intresset för användning av molnet har ökat markant inom flera olika branscher eftersom det 
gör att arbetet blir lättillgängligt på de platser där tillgång till internet finns. Att kunna lagra, 
hantera och bearbeta data i molnet är bidragande faktorer till kostnadseffektivitet inom ett 
företag. Vid molnbaserade lösningar kan det dock uppstå potentiella säkerhetsproblem. (Ali, 
Khan & Vasilakos (2015) 
 
Ali et al. (2015) skriver att digitaliseringens följder framförallt handlar om etiska och 
juridiska svårigheter som kan uppkomma vid hantering av konfidentiell information. En risk 
med digitalisering är att dataintrång av känslig information blir mer möjlig eftersom allt mer 
information lagras i olika IT-system som exempelvis i molnet. Detta då utvecklingen av 
digitaliseringen inte bara når företag inom ekonomibranschen utan även andra branscher och 
personer. Det är viktigt för alla användare att vara uppmärksamma om de säkerhetsproblem 
som förekommer i molnet. Traditionell teknik används med ny teknik vilket gör att den nya 
tekniken inte alltid är fullt pålitlig. Det kan förekomma säkerhetsproblem inom den nya 
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tekniken som hotar säkerheten för det som lagras i molnet. Ett annat hot är att lagstiftningen 
inte håller samma takt som utvecklingen av den nya tekniken, detta kan leda till att vi inte har 
skydd från lagen om vi skulle utsättas för exempelvis dataintrång.  
 
Det blir vanligare att nya IT-system implementeras i större revisionsbolag och att arbetet sker 
mer digitalt för att skapa en mer effektiv revisionsprocess. De större revisionsbolagen, bland 
annat EY, PwC och KPMG, menar att anledningen till att de har infört nya IT-system är för 
att de vill förbättra effektiviteten kring arbetet och på så sätt konkurrera om kunder. (Manson, 
McCartney & Sherer, 2001) IT-system kommer att kunna förutsäga kundens önskemål vad 
gäller varor och tjänster, då all information sparas i datorn. Detta minimerar risken att missa 
viktiga uppgifter. Hade informationen fångats upp skriftligt hade processen tagit längre tid. 
Dock behöver informationen alltid granskas oavsett om den sker digitalt eller skriftligt. 
(Quattrone, 2016)  
 
IT har fått allt större betydelse i samband med digitaliseringen och det råder ett ökat beroende 
av detta för affärsverksamheten samt för ny lagstiftning kring IT-säkerheten i företagen (Stoel 
et al., 2012). Manson et al. (2001) hävdar att införandet av IT-system kan påverka företag på 
två sätt. Enligt det första sättet kan det leda till konsekvenser som berör beteende och attityder 
hos medarbetare och det andra sättet berör företagets struktur och process.   
 
3.3	  Styrkor	  och	  svagheter	  	  
Lindell (2017) skriver i sin rapport att fördelar med införandet av digitaliseringen är bland 
annat att färre felberäkningar uppstår eftersom mycket information går direkt in på datorn. 
Detta medför att det blir enklare att upptäcka om något blivit fel. När text skrivs på datorn 
sparas det enklare, jämfört med information som förmedlas muntligt, det är även enklare att 
korrigera en text via datorn än en text för hand. Bible, Graham och Rosman (2005) menar att 
digitaliseringen medför fördelar som tidsbesparing, mindre kostnader, ökad noggrannhet samt 
mindre pappersarbete. Men för att dessa påståenden ska vara pålitliga krävs bland annat 
empiriska data, vilket det i nuläget finns lite av. 
 
En nackdel som kan upplevas på arbetsplatsen är dock att de nya programmen som hanterar 
information kan vara långsamma och även besvärliga att hitta. Skulle datorerna också vara 
stationära innebär det att endast en person åt gången kan använda datorn för att ta del av 
informationen. I många fall skulle det vara enklare att skriva ut papper och istället dela ut dem 
till inblandade på arbetsplatsen. (Lindell, 2017) 
 
Med stöd från tidigare forskning skriver Bible et al. (2005) att revisionsarbete, även 
pappersarbete och granskning av dokument, genomförs allt mer i elektroniska miljöer.  
Shumate och Brooks (2001) lyfter fram papperslös revisionsteknik som en viktig faktor för att 
effektivisera revisorns arbete. Revisorns arbete är ännu inte helt papperslöst men med hjälp av 
den teknik och programvara som finns idag kan revisorn lagra sitt arbete på datorn, vilket 
minskar mängden arbetspapper som revisorn i vanliga fall hade behövt använda. 
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Allt fler affärer och transaktioner genomförs utan papper i hopp om att öka effektiviteten av 
lönsamhet i företaget och i hopp om att processen ska gå snabbare. Till exempel uppstår inte 
en väntan på att få dokument skickat via post från en leverantör utan även där kan det gå 
snabbare genom att data och information skickas elektroniskt, vilket effektiviserar företagets 
försörjningskedja. (Zhao, Yen & Chang, 2004) Detta i sin tur skapar möjlighet att 
effektivisera revisionen, genom att till exempel kunna tillhandahålla information på enklare 
och snabbare sätt direkt via datorn. Det möjliggör för revisorer att kunna erbjuda 
mervärdestjänster utöver granskning av hög kvalitet. (Shumate & Brooks, 2001) 
 
Eftersom kommunikation i dagens samhälle sker allt mer elektroniskt har behandlingen av 
information på datorer och telefoner blivit snabbare och mer lätthanterlig. Det finns numera 
olika plattformar och andra system för betalningar eller hjälp vid bokföring som gjort att nya 
affärsmodeller och tjänster har lyckats uppstå, dessa i sin tur påverkar samhällsekonomin och 
arbetsmarknaden och därmed även revisorerna. (Lombardi, Bloch & Vasarhelyi, 2014; Chou, 
Du & Lai, 2007; Hunton & Rose, 2010) Genom denna IT revolution, där det går att nå ut till 
fler personer samtidigt, är det möjligt att förändra och öka den anställdes engagemang. 
Fördelen med den nya teknologin är att all data finns tillgänglig vart du än befinner dig under 
förutsättning att du har tillgång till internet. Effekten av detta är att den manuella 
ansträngningen vid bland annat behandling av data minimeras. Vid olika transaktioner som 
exempelvis försäljning, köp och uppkomna kostnader kan information i större omfattning 
sparas på bara några sekunder. (Keenoy, 1958)  
 
Kiesow, Bittmann och Thomas (2014) skriver att kompetens hos den anställde krävs för att 
förstå och göra rätt vid hantering av nya system i samband med digitaliseringen. Detta för att 
investeringen av de nya systemen inte ska vara förgäves utan istället fungera som det ska. 
Revision tillför ett högre värde till företaget. Men trots det värdet finns det en risk att 
revisorns roll i företaget hotas av de nya IT-systemen som utvecklas, eftersom dessa system 
tillhandahåller fler källor att finna information på. Informationen finns tillgänglig på fler 
ställen, vilket minskar behovet av finansiella rapporter. I samband med detta ändras även 
andra delar i revisorns arbete, däribland förberedelser av revisionen och användande av dessa 
finansiella rapporter som nämndes ovan. Ett annat hot mot revisionen är att de bokslut som 
trycks varje år och har sin grund i historisk information minskar eftersom 
informationstekniken istället kan ge användaren siffror och andra detaljer som ligger i tiden. 
Framöver när banker och andra investerare till slut kommer ha information tillgänglig med 
aktuella siffror från företagets databaser kommer inget intresse att finnas kvar för de årligt 
tryckta boksluten. Försvinner det intresset försvinner även intresset för de revisorer som har 
en koppling till dessa bokslut. Trots att denna informationsteknik hotar revisorer och deras 
arbete, genom att ekonomiska rapporter och händelser numera blir både rapporterade samt 
beräknade på ett elektroniskt sätt, bringar informationstekniken ändå möjligheter. Detta ger 
användare en aktuell kalkylering, vilket innebär att pappersdokumentation inte behövs i 
samma omfattning och detta i sin tur skapar möjligheter. Digitalisering skapar möjligheter för 
artificiell intelligens. Genom att datorn ”tänker” och är användbar kan det förenkla och göra 
arbetet snabbare och effektivare. I och med förändringar som gör att ny teknik uppkommer 
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krävs det mer kontinuerlig granskning av systemen så de håller en god kvalitet då resultatet 
måste vara fullständigt och korrekt. (Zhao et al., 2004) 
 
Vissa forskare hävdar att tekniken som krävs för att utföra en mer omfattande revision genom 
ett digitaliserat arbetssätt är kostsam och av den anledningen kan även processen för företag ta 
längre tid (Lombardi et al., 2014; Chou et al., 2007; Hunton & Rose, 2010). Ghasemi, 
Shafeiepour, Aslani & Barvayeh (2011) instämmer med det argumentet och skriver att det är 
en kostsam investering. Fler företag riskerar att hamna efter i utvecklingen, vilket kan ge en 
negativ effekt på företagens framtid. Detta då de kommer få svårt att konkurrera med liknande 
företag på marknaden som redan lyckats investera i digitaliseringen. Däremot kritiserar 
Quattrone (2016) digitaliseringen eftersom han anser att det inte kommer förändra mycket 
inom ekonomivärlden. Han påstår samtidigt att även fast inte alla siffror och fakta kommer 
kunna mätas i samband med ny teknologi kommer snabbheten i hantering av olika 
arbetsrelaterade uppgifter att öka, främst vid informationshantering. Det kommer utgöra en 
grund för snabbare beslutsfattande i företaget för att på så sätt få verksamheten att snabbare 
arbeta framåt. Dock påverkas beslutsfattandet också negativt genom att det leder till att 
anställda fattar fel beslut fortare än vad de har gjort tidigare eftersom allt går snabbare med de 
nya IT-systemen. Enligt en studie som gjorts av Bible et al. (2005) påvisas att en digitaliserad 
arbetsmiljö är mer utmanande i jämförelse med en arbetsmiljö där digitaliseringen inte tagit 
fart. Forskarna menar att erfarenhet av arbete i en elektronisk arbetsmiljö inte är förknippad 
med förbättrad arbetsinsats.  
	  
3.4	  Kvalitet	  	  	  
Revisionskvalitet kan likställas med att en kund köper en produkt och kundens vilja att köpa 
produkten beror helt på vad kunden värdesätter för egenskaper hos produkten. Allt beror på 
vad denne vill ha och detsamma gäller för revisionskvalitet. Kundens begär och nivå på krav 
av resultat gör att det finns olika faktorer som har en inverkan på revisionskvalitet. (Harrison, 
Kilgore och Radich, 2011)   
 
Ur kundens perspektiv handlar kvalitet om att få rätt vara eller tjänst levererad vid en bestämd 
tidpunkt, till ett överenskommet pris samt med utlovat resultat. Detta ger i sin tur nöjdare 
kunder. Kvalitet har alltid varit viktigt men blir alltmer viktigt för främst kunder. Det märks 
bland annat genom olika prognoser där konsumenter hellre införskaffar en märkesvara flera 
gånger om ifall dess kvalitet når upp till konsumentens förväntningar och om kundens känner 
sig tillfredsställd. (Collin, 2003)  
 
Vid kvalitet ur ett företagsperspektiv är det främst viktigt att inom verksamheten ha samma 
riktlinjer för vad kvalitet innebär eftersom samma nivå ska hållas på alla varor och tjänster. 
Kvalitet ur ett företagsperspektiv kan definieras på följande sätt “kvaliteten på en produkt är 
dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. 
Bergman och Klefsjö (2002)  
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Forskare definierar revisionskvalitet på lite olika sätt. Sarowar (2013) hävdar att 
revisionskvaliteten ska definieras med hänsyn till prestationerna från revisorerna i fråga, i 
förhållande till värdefulla faktorer som exempelvis revisorns riskbedömningsförmåga, 
verkningsförmåga och den analytiska förmågan. DeAngelo (1981) håller med att definitionen 
av revisionskvalitet är den förmågan som revisorn sannolikt har att finna någon felaktighet i 
själva redovisningen och rapportera den. Sedan finns det andra forskare som DeFond och 
Zhang (2014) som definierar revisionskvalitet som en slags försäkran från revisorn gällande 
de finansiella rapporterna, att de ger korrekt information som är av väsentlig betydelse för det 
ekonomiska tillståndet i bolaget. Revisionskvalitet påverkas bland annat av faktorer som 
exempelvis engagerade kollegor på arbetsplatsen som dessa i sin tur bidrar till en hög kvalitet 
på revisionen (Francis 2011). Forskning visar att fler faktorer kan kopplas till 
revisionskvalitet bland annat erfarenhet, storlek på kontor samt antal kunder (Broberg, 
Tagesson, Argento, Gyllengahm & Mårtensson, 2017).     
 
Att säkerställa att redovisningen inte är bristfällig är det viktigaste inom revisionskvalitet, för 
vissa intressegrupper. Utifrån revisorns perspektiv är det istället viktigt att ha en 
revisionsprocess som är effektiv där revisorn följer lagstiftning och regelverk för att behålla 
ett gott rykte. Skulle en revisor upprätta en revisionsberättelse utan att följa regler eller god 
revisionssed leder det till att god revisionskvalitet inte förverkligas. Händer det att en revisor 
hamnar i någon av dessa situationer skulle det innebära att de reviderade finansiella 
rapporterna eventuellt är missvisande för intressenter som använder dessa. Det leder till att 
kvaliteten på rapporterna minskar. (Francis, 2004)     
 
3.5	  Effektivitet	  
Effektivitet är ett begrepp vars betydelse är svår att klargöra eftersom det varierar beroende på 
vilket perspektiv det är fråga om. Något som är positivt för ett företag kan vara negativt för 
utomstående och tvärtom. (Brunsson, 2013) 
 
Innebörden av begreppet effektivitet är enligt Karlöf (1997) att “skapa ett värde som är högre 
än kostnaden som krävs för att producera och leverera detta värde”. För att ge en bättre 
beskrivning av effektivitet går det att dela upp begreppet i intern effektivitet och extern 
effektivitet. Den interna effektiviteten handlar om hur effektiva företag är vad gäller 
användning av sina resurser. Dessa genererar inte några intäkter för företaget utan endast 
kostnader. De bidrar däremot indirekt till kvaliteten på de varor som tillverkas. Den externa 
effektiviteten behandlar hur företagets kunder uppfattar kvaliteten på produkterna. (Karlöf, 
1997) Enligt Grönroos (2015) är kopplingen mellan produktivitet och kvalitet, som kunderna 
upplever, i tjänsteföretag av stor betydelse. Kunden har inflytande och är delaktig i processen 
av produktionen i mycket större utsträckning än till exempel i ett tillverkningsföretag. Kunden 
har alltså en viktig roll i produktionen, den tar del av det slutgiltiga resultatet men har även 
varit delaktig i processen som sedan utmynnat i resultatet.  
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3.6	  SWOT-‐modell	  
En SWOT modell används för att finna och urskilja styrkor, svagheter, möjligheter och hot i 
ett projekt eller en organisation (Kotler, Armstrong & Parment, 2012). Modellen hjälper till 
att se hur dessa står till jämfört med konkurrenter i samma bransch (Zineldin, 1993). Den ger 
även möjligheten till att få ett större perspektiv över vad som är bra eller dåligt. Det leder till 
att resultatet från en SWOT-analys går att använda för att upprätta en nulägesanalys. 
Resultatet möjliggör även utveckling för företaget eller organisationen. Styrkor och svagheter 
innefattar de interna faktorerna i organisationen, till exempel resurser, som bidrar till att 
företaget är konkurrenskraftigt eller inte på marknaden. Möjligheter och hot är externa 
faktorer som utifrån kan påverka organisationen. Vid möjligheter kan fördelar dras medan det 
vid hot istället leder till nackdelar. (Kotler et al., 2012)  
	  
3.7	  Sammanställning	  av	  teorin	   
 

 
 
Figur 2. Egenkonstruerad SWOT-modell som är baserad på studiens teori med figur 1, 
analysmodellen, som grund i utformning. Den lyfter fram styrkor, svagheter samt möjligheter 
med digitaliseringen inom revision. 
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4.	  Intervjuer	  med	  auktoriserade	  revisorer	  
I följande avsnitt presenteras svaren från de intervjuerna som genomfördes från de fyra 
auktoriserade revisorerna.  
	  
4.1	  BDO	  Mälardalen	  AB 

BDO är en rådgivnings- och revisionsbyrå som tillhandahåller tjänster inom rådgivning, 
revision, skatt och företagsservice. De finns idag på ett 20-tal kontor i Sverige och har över 
600 anställda. (BDO, 2018) På BDO intervjuades Lars Lidgren den 23 april år 2018 där han 
har arbetat sedan starten år 2014. Han har varit aktiv inom revisionsbranschen i 25 år och har 
arbetat som auktoriserad revisor i 20 år. 
	  
4.1.1	  Digitalisering	  	  
Digitalisering för L. Lidgren kan delas upp internt och externt. Internt handlar det om bolagets 
arbetssätt medan det externt handlar mer allmänt om vad revisionen baseras på. Respondenten 
menar att digitalisering är ett samhällsfenomen som har stor påverkan på organisationen och 
på hans revision. Digitalisering har blivit en viktig fråga i samhället men om det upplevs som 
en viktig faktor går att diskutera. Han förklarar att det är viktigt att inte enbart fokusera på att 
digitalisera. Det är istället viktigt att se det som ett verktyg och utföra det på ett balanserat sätt 
med hänsyn till olika intressenter. Lidgren berättar att kundgruppen i de mindre ägarledda 
bolagen och medelstora företagen är relativt snabba i processen mot ett mer digitaliserat 
arbetssätt vad gäller administration. Större företag har generellt sett kommit längre fram i 
denna process. Men resten av samhället kommer förr eller senare också att drabbas och 
därmed även de implementera digitalisering.  
 
På BDO arbetar de mer digitaliserat idag än tidigare. Det finns en förväntan idag att jobba 
nästintill helt digitalt. Den tydliga skillnaden på dagens arbetssätt jämfört med tidigare är 
kring dokumenteringen som idag sker nästan helt digitalt. I och med att revisorerna har 
dokumentationskrav när de arbetar är det en stor skillnad på att överblicka arbetet när det 
sitter i en pärm eller en akt jämfört med att ha det på datorn. Att uppfatta material som sitter i 
pärmen är enklare att uppfatta när det är upparbetat och när vana finns av att sitta med pärmar, 
anser respondenten. Idag är det vanligare att sitta med en digital akt, fil eller material och det 
går då inte att observera på samma sätt. Det krävs mer vid sådana situationer och bidrar till att 
det blir en ännu mer komplex abstrakt tillvaro eftersom det förväntas att hela organisationen 
disciplinärt ska fullfölja och jobba med frågorna, menar Lidgren. Lidgren förklarar att nu när 
allting loggas i systemen går det inte att släppa dessa frågor på samma sätt eftersom det 
dokumenteras utifrån en tidslogg. Kommunikationen drabbas negativt av digitaliseringen 
eftersom arbetet dokumenteras utifrån en tidslogg och det inte går att släppa frågor på samma 
sätt som innan då allt loggas i deras system. Exempelvis om en medarbetare i bolaget 
förväntats göra en uppgift men inte gör det, då måste den medarbetaren återkomma för att 
förhindra att uppgiften skjuts upp på grund av dålig kommunikation.  
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Digitaliseringen har inte begränsat arbetet på BDO. Lidgren berättar att arbetsuppgifter 
snarare blir mer rätt hanterade. Fler möjligheter uppstår, bland annat hantering av information 
och möjligheten att hantera data. Dessa ökar i stor utsträckning, i takt med att verktygen i 
bolaget hanterar informationen på ett betydligt smidigare sätt idag än tidigare. Verktygen 
utvecklas och det finns rent arbetsmässigt organisatoriska saker som gör att medarbetare inte 
blir bundna till tid och rum. De organisationer BDO arbetar med blir mer digitala, vilket 
skapar förutsättningar att organisera sig på ett annat sätt genom ett mer flexibelt arbetssätt 
men likväl skapar det också betydande liksom stora möjligheter och stora utmaningar.  
	  
4.1.2	  IT	  
På BDO använder de inte molnbaserade lösningar inom organisationen förutom indirekt när 
de arbetar via sina kunder. Lidgren förklarar att deras interna arbetssätt är kopplat till 
servrarna och dessa används på grund av säkerhetsskäl eftersom de inte anser att de kan nå 
samma säkerhetslösningar genom molnbaserade lösningar. Nya IT-system används på BDO 
och i nuläget är de på väg in med fler organisatoriska frågor. Dock menar han att de bör jobba 
mer med CRM-system baserat på tanken om digitalisering. Sedan använder de även en portal 
där kunderna själva kan koppla upp sig på, där bland annat mailen ligger och verktyg går att 
väljas. Effektiviteten i bolaget ökar med hjälp av de nya IT-systemen och det handlar då om 
deras egna verktyg när de sitter och dokumenterar och utför sitt arbete.  
	  
4.1.3	  Styrkor	  och	  svagheter	  
Om digitaliseringen hanteras på rätt sätt kan fördelar dras av det. Tidigare har arbetet skett 
fysiskt med papper och penna medan det idag har gått över till artificiell intelligens och 
röststyrning. Lidgren menar att transaktioner framöver kan komma att ske på ett sådant sätt 
där vi inte behöver fundera över systematisering vad gäller bokföring. Transaktionerna 
kommer länkas och vara adresserade i system per automatik. Vidare menar respondenten att 
revisionen också kan gå mot en sådan förändring som bokföringen. Till exempel att arbetet 
sker mindre manuellt.  
 
                    “Vi kan lägga krutet på framförallt det som kan vara ren revision och 
   inte så mycket på informationsbearbetning” (Lars Lidgren, 2018) 
 
Det finns dock nackdelar med IT-system när de inte är lättillgängliga och samtidigt krävs det 
disciplin i organisationen för att hantera dessa revisionsverktyg på ett korrekt sätt. Eftersom i 
princip varje steg i arbetet ska dokumenteras finns risken att en ung medarbetare som är ny på 
en revisionsbyrå blir sittandes framför datorn och dokumenterar. Detta leder till att denne inte 
kan åta sig andra uppgifter i revisionen eftersom dokumentationsdelarna tar för stor del av 
arbetet. Respondenten hävdar att det är ett branschproblem att dessa verktyg och applikationer 
tar upp den mängd tid eftersom det leder till att medarbetarna inte hinner gå ut till kund för att 
genomföra revisionen, vilket egentligen är syftet. Men han tar ändå upp att om det blir rätt 
gjort och rätt hanterat bidrar det till effektivitet. Enligt respondenten finns en förhoppning om 
att få en mer anpassad revisionsmetodik för mindre ägarledda bolag. De utmaningar som 
branschen står inför är erfarenhet och utbildning för att vara relevant och för att utföra 
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uppgifter på rätt sätt. Lidgren anser att revisionsbranschen borde bli duktigare på utbildning 
och lyfta fram det som är relevant för yrket. Han menar att utvecklingen går för sakta och att 
det är ett samhällsproblem. Politiken har en avgörande roll i revisionens funktion i praktiken 
eftersom det är lagstiftning som ska följas. 
	  
4.1.4	  Kvalitet	  
Om kvaliteten beaktas från ett objektivt sätt och om de system och verktyg som finns idag ses 
över, har kvaliteten blivit bättre jämfört med tidigare. Kvaliteten kan dock försämras om 
medarbetarna inte kan hantera systemen utifrån de krav som ställs på dem. BDO har inga 
mätetal på hur kvaliteten har förändrats men det finns en ytterlighet att mäta kvalitet och det 
görs på Revisorsinspektionen genom ett tillsynsärende. Det betyder att något har hänt eller 
andra skäl till att ett tillsynsärende uppstår men det behöver inte alltid betyda att ett dåligt 
jobb har utförts. Sedan finns det även kvalitetskontroller som utförs vart sjätte år, där en 
kontrollant i branschen går in och kontrollerar verksamheten och revisorn. 
 
Lidgren berättar att varje år medför bolagets ledningssystem ett självskattningskrav. Det ger 
en möjlighet för alla medarbetare att se över och fundera på deras egna brister och vad som 
kan förbättras inför kommande år. Ledningssystemet är kopplat till Revisorsinspektionen via 
revisionsbranschen. Sedan finns det andra sätt att mäta god kvalitet men oftast är det en 
helhetsbedömning, och det krävs en bedömning från fall till fall. Ett sätt att visa att revisionen 
håller god kvalitet avseende god revisionssed samt revisorssed är genom deras 
ledningssystem. På BDO finns inget kvantitativt mått för att mäta kvalitet utan den mätning 
som görs är utifrån resultatet från kvalitetskontrollerna över tid. Dock görs ingen koppling till 
om resultatet skulle vara på grund av digitaliseringen eller inte.  
 
Lidgren berättar att han själv är med och arbetar med kvalitetskontroller och att han ser ett 
problem i att fastna framför datorn med dokumentationsfrågor och liknande. Byrån arbetar 
med att kompetensutveckla människor då det är en stor del av deras uppdrag, att de på BDO 
ska ha medarbetare som håller den kvaliteten som krävs. Han berättar att kvaliteten grundar 
sig på kompetens och kompetens kan definieras som praktisk erfarenhet, teoretisk erfarenhet, 
inställningar, engagemang och intresse. Han känner att det i en digital värld, med alla dessa 
komplexa system, blir svårare att nå människor. Nu finns det en stor mängd dokumentation 
som är digitaliserat och detta gör att tid för kunder inte finns i samma omfång som tidigare. 	  
	  
4.1.5	  Effektivitet	  
Idag, jämfört med tio år sedan, kan BDO hantera fler företag per revisor. Respondenten menar 
att hastigheten av arbetet har ökat med hjälp av övergången från papper till att ha det digitalt. 
Det fanns arbetsmoment förr som inte längre finns kvar, vilket har lämnat tid åt att kunna 
utföra andra moment i revisionen. Han förklarar att det är svårt att i siffror säga hur mycket 
effektiviteten har ökat, men att det har skett en stor förändring. Den manuella hanteringen av 
revision är i stort sett borta vad gäller att få in information i systemen eftersom i princip alla 
bolag använder någon form av program. Detta leder till att det blir färre felberäkningar idag.  
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Lidgren anser att revisionen har blivit mer krävande i samband med digitaliseringen och att 
det läggs mer tid än det borde på revideringar på grund av arbetsmiljön. Men om tekniken 
hanteras på rätt sätt behöver det inte läggas mer tid på revidering. Sedan handlar det om hur 
mycket företagen är beredda att betala på utförande om det antas att kostnaderna och tiden för 
revidering hör ihop i någon mening. Han är kritisk mot att de i branschen inte har kunnat 
marschera snabbare när det gäller deras ägarledda bolag och inte har fått ut den här effekten 
att få ner tiden för revidering. Grunden till att de inte har lyckats få ner tiden är på grund av 
bristande intern kompetensutveckling.  
 
Det går att mäta effektivitet på lite olika sätt, dock har BDO inte några mätetal på hur mycket 
tid som läggs per uppdrag. Men däremot om kostnaden för revisionen per år beaktas i 
förhållande till kunden och det avtal som finns, är det fråga om vad kunden är beredd att 
betala utan att se det från ett digitaliserat perspektiv. Tidigare fanns en lagstadgad revision 
men idag har lagstiftningen inte hängt med digitaliseringens utveckling. Lidgren tror att detta 
kommer påverka kostnaden och prispressen på revisionstjänster. Av denna anledning är det 
svårt att uttala sig om effektivitetsmått, menar han. Det är mer en fråga om kostnaden och hur 
den påverkar tidsåtgång samt vad kunderna är villiga att betala för revision. 
  
4.1.6	  Framtiden	  
Förväntningarna Lidgren har inför framtiden är att digitaliseringen ska vara rätt hanterad, på 
så sätt kan arbetet bli mer effektivt. Han tror att det kommer finnas ett tydligt behov av 
revision och revisorer. Delandet av information och informationshantering kommer vara 
fortsatt viktigt i framtiden och kommer att öka samtidigt som tillgängligheten på information 
ökar. Respondenten tror att revisionsyrket i sig kommer förändras i karaktär och det är möjligt 
att det kan se ut på ett annat sätt i framtiden. Samtidigt kommer behovet av revision i 
framtiden alltid finnas kvar gällande kvalitetssäkring av information på ett önskvärt sätt från 
samhällets synvinkel, men då i samspel med systemen. 
 
Framtidens revision kommer att bli mer effektiv då fler revideringar kommer kunna 
genomföras eftersom de inte kommer att vara lika begränsade av informationshantering eller 
mängden revideringar. Metodiken kommer i sin tur bli påverkad av denna möjlighet, att 
kunna hantera större mängd data på olika sätt. Digitalisering öppnar upp fler möjligheter för 
att revidera. En mer teknisk kompetens är inte något som behöver ses som ett krav i framtiden 
även fast tekniken går framåt hela tiden. Men en viss kunskap i hantering av system behövs 
för att kunna ligga i framkant. Dock uttrycker respondenten att revision handlar om att jobba 
med människor och organisationer, vilket gör revisorer tidsberoende. Deras verktyg förändras 
och i sin tur förändras sättet att arbeta men han tillägger att så länge företag och 
organisationer är beroende av människor kommer revision finnas kvar.  
 
Lidgren påpekar att tankegångarna kring att människan inte behövs på administrationen 
överhuvudtaget eller i organisationen, skulle leda till att revisionen blir något helt annat. Då 
skulle revisorer bli mer systemoperatörer som ser till att systemen är i drift. Men det vore ett 
öde då detta skulle innebära att arbete för revisorer har avskaffats och att de inte behöver 



 

 

- 20 - 

jobba. Eftersom det inte är troligt att detta kommer hända enligt respondenten redogör han för 
de kompetenser som kommer vara viktiga för framtidens revisorer. Dessa är social kunskap, 
intresse för att arbeta med affärsverksamhet samt tycka att det är roligt att arbeta med 
människor. Skulle digitaliseringen bidra till att det blir mer tid som frigörs åt annat tror 
Lidgren att den rådgivande rollen som revisorn har skulle få ett ännu större utrymme i 
framtiden. Han tycker att det är viktigt att ha tillräcklig upplärning samt utbilda personal och 
ge förutsättningar för att kunna jobba digitalt på ett sätt som funkar för alla.  
 
Antalet revisorer har bekymmersamt minskat och det är kopplat till förändringen inom 
branschen, menar Lidgren. Det är lätt att revision upplevs som krävande och regelstyrt. 
Vidare förklarar han att dagens seniora medarbetare känner att de inte orkar ta ett omtag när 
den nya tekniken implementeras. Samtidigt kommer det in nya unga medarbetare som kanske 
inte får rätt vägledning och guidning, vilket kan göra att de inte upplever att yrket lever upp 
till de förväntningar de hade när de började. Istället hamnar medarbetaren framför datorn och 
känner att det är fel då denne inte har tänkt att det skulle vara en dokumentationsfråga. Detta 
är enligt respondenten den bakomliggande faktorn till varför han tror att antalet revisorer kan 
minska i framtiden.  
 
Baserat på dessa effekter som Lidgren nämner tillägger han att framtiden är osäker kring 
antalet revisorer. På kort sikt kommer revisorer minska men behovet av revisorer kommer 
alltid finnas kvar och inte bli mindre än vad det är idag. Han påpekar att allt fler frågor 
innefattar faktorer som hållbarhet och vad det innebär för deras ekonomiska system, vilka 
affärsmodeller de ska arbeta med i framtiden etc. Revision är en naturlig del i allt detta anser 
respondenten och är övertygad om att behovet inte kommer minska. De revisorer som sitter 
och sammanställer manuellt kommer inte tillhöra framtiden. Den manuella hanteringen 
försvinner allt mer medan det mer relevanta revisionsarbetet som har en koppling till 
kvalitetssäkring rimligtvis borde öka i framtiden. Revision har ett stort värde tillägger Lidgren 
och han ser det som en samhällsfråga.  
	  
4.2	  Adsum	  Revisorer	  &	  Företagskonsulter	  AB	  –	  Västerås 
Adsum är ett redovisnings- och revisionsbolag som även erbjuder rådgivning. De har kontor i 
Västerås, Eskilstuna och Enköping och tillsammans med kompetenta medarbetare samt 
experter inom bland annat skatt och bolagsrätt tillhandahåller de tjänster av hög kvalitet. 
(Adsum, 2018) Marita Lyckstedt är respondenten som intervjuades den 26 april år 2018. 
Lyckstedt var med och grundande Adsum år 2008 och hon arbetar idag på kontoret i Västerås. 
Hon har varit verksam inom revisionsbranschen sedan år 1989 och arbetar som auktoriserad 
revisor sedan år 1999.  
 
4.2.1	  Digitalisering 
Digitalisering för M. Lyckstedt innebär framförallt förenkling och även ett roligare arbetssätt 
eftersom de idag inte arbetar med papper i lika stor grad. Digitalisering anses vara viktigt och 
istället för pappersakter har de idag allt material digitalt. Hanteringen blir därmed betydligt 
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enklare. De arbetar betydligt mer digitaliserat idag jämfört med några år sedan och det är 
mycket tack vare lagring och struktur. Skillnaden är att de förr i tiden hade allting i 
pappersformat som kunde ligga lite varstans. När kvalitetskontroller sedan skulle utföras var 
det lätt att revisorn inte hade koll på vilka arbetsuppgifter som utförts och sen tog det tid att 
hitta papperna. Idag är det bättre ordning på arbetsmaterial och enklare att åka ut till kund, 
eftersom det räcker med att ta med sig datorn där allting finns lagrat. Detta har medfört 
fördelar som exempelvis förbättrade arbetsprocesser. 
 
De begränsningar som digitaliseringen har lett till beror på programskäl. Det går inte att fler 
än en medarbetare är inne i samma dokument och arbetar. Lyckstedt tillägger att det hade 
underlättat om detta var möjligt. Förr när de hade arbetsmaterialet i pappersformat och fler 
medarbetare jobbade på samma uppdrag var det enklare att lämna över underlaget fysiskt till 
varandra. Idag när de arbetar med dokument digitalt kan endast en person åt gången arbeta i 
dokumentet. Trots detta har digitaliseringen öppnat upp för möjligheten att på ett smidigare 
sätt samarbeta mellan sina kontor som är belägna i Västerås, Eskilstuna och Enköping. De kan 
hjälpas åt med uppdragen eller ta sig an ett uppdrag från ett annat kontor eftersom materialet 
finns digitalt och tillgängligt oavsett vilket kontor de sitter på.  
	  
4.2.2	  IT 
Adsum använder molnbaserade lösningar i sitt arbete. I och med de molnbaserade lösningarna 
har de allt material tillgängligt på ett och samma ställe när de går ut till kund. Detta 
effektiviserar arbetet jämfört med tidigare när de tog med sig dokument i pappersformat. 
Rörligheten mellan Adsums kontor har också blivit mycket bättre. Lyckstedt berättar att de 
kan sitta vart som helst och jobba på samma uppdrag samtidigt som de ibland pratar i telefon, 
istället för att behöva åka till det kontoret där uppdraget finns. Detta gör att bolagets arbete 
effektiviseras. Respondenten anser att detta även kan påverka kvaliteten till det bättre men 
hon ser dock inte att det blivit någon större skillnad ännu. Adsum använder molnbaserade 
lösningar och därför har inga nya IT-system implementerats, enligt Lyckstedt. 
 
4.2.3	  Styrkor	  och	  svagheter	  
På lång sikt hoppas Lyckstedt att Adsum ska få ner tiden som läggs på revision och istället 
fokusera mer på att hjälpa kunden att förbättra sin verksamhet. En sådan effekt har bolaget 
dock ännu inte kunnat se resultat av eftersom de fortfarande är i uppstartsfasen vad gäller 
digitalisering men det är något Adsum har som mål att uppnå. Lyckstedt upplever inga större 
nackdelar med digitaliseringen. Men påpekar att under en övergångsfas, från att inte varit 
digitaliserade till att bli det, kan det bli lite för mycket fokus på tekniken eftersom det är nytt. 
Adsum har varit digitaliserade i två år på bolagets revisionssida och respondenten berättar att 
det under första året uppstod många frågor kring tekniken. Frågor om hur information skulle 
matas in och göras digitalt, sorteras och delas. Det blir att revisionsmetodiken tappas lite vid 
uppstarten av digitaliserat arbetssätt då det blir mer fokus på överföringen av material till 
digital form. Även inlärning av den nya tekniken krävs för att kunna arbeta i programmen. 
Adsum gör dock en stor insats nu för att återgå till samma tempo som innan 
implementeringen.  
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       “Vi hoppas att på sikt få ner tiderna där vi inte gör något som för tillvaron framåt,    
                varken för oss eller för kunden, och fokusera mer på att hjälpa kunden  
           förbättra sin verksamhet”(Marita Lyckstedt, 2018)  
 
4.2.4	  Kvalitet	  	  
Respondenten tror att kvaliteten av revisionen generellt kommer bli bättre i takt med 
digitaliseringen, än vad den var innan. Men vid en övergång till digitaliserat arbetssätt 
påverkas kvaliteten negativt eftersom det kan finnas bristande kunskap kring den nya 
tekniken. Detta var orsaken till att kvalitet tappades vid övergången för att mycket fokus lades 
på IT-delen och hon menar att det finns en skillnad på kvaliteten vid jämförelse av det första 
och andra året vid implementeringen av digitaliseringen. Dock har Adsum inga mätetal eller 
statistik på om kvaliteten av revisionen har förbättrats i samband med digitaliseringen. För att 
mäta deras kvalitet görs regelbundna kvalitetskontroller. Den organisation Adsum tillhör 
håller kvalitetskontroller vart sjätte år. Även internt kvalitetssäkrar de varandras uppdrag. Det 
året då bolaget lade ner mycket fokus på tekniken, och inte så mycket på att hålla metodiken 
igång, visade sämre resultat än innan digitaliseringen. Det var något som bolaget gjorde 
uppföljning på för att se vad som hade missats och vad som behövde ändras. De fel som 
uppstått var mindre formalia fel men dessa åtgärdades och kommer inte vara något problem 
framöver.  
 
Kvalitet och digitalisering har en ganska stor koppling enligt Lyckstedt. Detta syns 
exempelvis vid ett uppdrag då de får ett dokumenterat bokslut av kunden där Adsum ska 
genomföra stickprovskontroller, egna överslagsberäkningar och kollar mot externa underlag. 
Digitaliseringen kräver mer tydlighet kring vad och hur arbetet utförs. Förut kunde det 
exempelvis bli lite mer slarvigt och otydligt när vissa kolumner fylldes i på papper men nu när 
arbetet utförs digitalt så tror hon att kravet på tydlighet stärks och i samband med detta ökas 
även kvaliteten. 
 
4.2.5	  Effektivitet	  	  
Tekniken har ännu inte bidragit till att de kan hinna med fler revideringar per revisor. 
En anledning till detta är lagstiftningen som inte har hängt med i digitaliseringens utveckling, 
det gäller bland annat bokföringslagen, revisorslagen och andra lagar som företagare i denna 
bransch lyder under. Metodiken är fortfarande densamma förutom att materialet har blivit 
enklare och mer strukturerat. Det första året när de implementerat digitaliserat arbetssätt lades 
fler timmar på varje uppdrag. I snitt lägger de ungefär lika mycket tid på revideringar nu som 
innan införandet av digitaliseringen. Första året när övergången till digitalt skedde så lades det 
mer tid på att revidera eftersom fokus även låg på andra faktorer som digitaliseringen 
medfört. Men i år, vilket är det andra året för Adsum, så är den nedlagda tiden på revidering 
ungefär lika. Lyckstedt är osäker men tror att det eventuellt, på långt sikt, kan effektiviseras så 
att mindre tid läggs ned på detta. Det kan vara aktuellt om cirka tre till fem år där 
lagstiftningen har ändrats mer och ligger i takt med digitaliseringen. 
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Adsum har inga mätetal eller statistik som de följer för att mäta nivån på effektivitet. Deras 
omfång av kunder förändras hela tiden, där nya kunder tillkommer samtidigt som vissa 
kunder lämnar. I takt med detta ökar även Adsum sin personal. Dessa faktorer är orsaken till 
att det är svårt att mäta effektivitet enligt respondenten. 
	  
4.2.6	  Framtiden	  
Vad gäller framtiden tror Lyckstedt att intresset för revisionsbranschen kommer minska. Den 
äldre generationen hade mer tålamod än vad den yngre generationen har idag, då den yngre 
generationen vill att allting ska gå snabbt. Hon är bekymmersam över denna otålighet inför att 
bli revisorer, eftersom det är en process som tar tid. När de blivit revisorer efter en lång tid 
kan de upptäcka att det inte var lika kul som förväntat. Yrket medför en hel del krav. Det är 
kvalitetskontroller som utförs kontinuerligt samtidigt som revisorer varje dag riskerar att bli 
anmälda av företag, vare sig de har gjort någonting fel eller inte. Lyckstedt berättar att det är 
allt färre unga som väljer att jobba inom revision samtidigt som allt fler revisorer går i 
pension, vilket skapar en brist på revisorer i branschen. Det är även fler inom yrket som 
trappar ned på grund av arbetsbelastningen. Det kommer bli tufft med återväxten av revisorer 
och det är därför viktigt att lyfta fram vilket roligt yrke det är. Respondenten tror att 
revisionsyrket kommer bli roligare då arbetssättet förändras i samband med digitaliseringen. 
Revisorer kommer inte behöva gräva ned sig i siffror och papper på samma sätt som tidigare. 
I framtiden kommer nya metoder för revision att tillkomma. Arbetsuppgifter som 
övergripande analyser kommer öka och revisorerna kommer arbeta mer i kundens system.  
 
De kompetenser som kommer vara viktiga för framtida revisorer är mer kunskap inom IT och 
att hela tiden hänga med i vad som sker samt alltid försöka ligga i framkant. Det handlar även 
om snabbheten i att lära sig nya saker under arbetets gång, att alltid sträva efter att ta till sig 
kunskap kring nya program. Hon tror att revisorer kommer minska i framtiden och att det har 
sin grund i flera orsaker. En orsak är att det troligen kommer skiljas på revision mellan de 
mindre och de större bolagen, det kommer behöva göras en mindre insats på de mindre 
bolagen och tvärtom.  
 
Revisorer har redan idag en rådgivande roll, dock finns regler för vilken slags rådgivning de 
får lämna till de lite större bolagen. På den fronten kommer revisorn vara begränsad.  
Vidare menar Lyckstedt att den stora förändringen har påverkat redovisningskonsulterna. 
Deras arbetsuppgifter kommer bli färre och därmed även antalet timmar de lägger ned på 
arbetet. Deras roll går då över till en mer rådgivande roll. Men det gäller inte revisionssidan i 
samma grad. Där kommer rådgivning och arbetsuppgifter fortfarande vara densamma som 
innan förutom att det kommer arbetas mer i system där analyser görs. 
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4.3	  PwC	  -‐	  Västerås 
PwC Sverige är ett redovisnings- och revisionsbolag som idag har 100 kontor i Sverige med  
3 700 anställda. Utöver redovisnings- och revisionstjänster tillhandahåller PwC även skatte- 
och affärsrådgivning. (PwC, 2018) Intervju genomfördes med Johan Tingström den 3 maj 
2018. Han har jobbat på PwC sedan år 1998 och har varit auktoriserad revisor sedan år 2006.  
 
4.3.1	  Digitalisering	  
Det arbetssätt revisorer hade för 20 år sedan skiljer sig från dagens arbetssätt. J. Tingström 
berättar att de tidigare arbetade med papper och penna samt att de hade revisionsmaterialet i 
pappersakter och pärmar. Idag arbetar de i datorer med olika databaser där kundens 
redovisning hämtas digitalt. De analyser som senare görs av revisorn går att utföra i olika 
program där transaktionerna går att spåra. Kommunikationen mellan kunden och revisorn sker 
också digitalt. Även databaser finns idag där dokumentationen sker digitalt. Detta gör att 
kundmaterial som måste sparas i tio år varken behöver ta plats eller pengar till skillnad från 
förr, där det kunde bli fyra pärmar material per kund, vilket var kostsamt och tog stor plats i 
förråden. Men detta försvinner i och med möjligheten att digitalt spara kunders material på 
datorn och det bidrar till att både tid och utrymme sparas. Respondenten förklarar att de idag 
sällan får in material i pappersform av kunden eftersom PwC har en plattform där kunden 
loggar in och sparar ned sina bokslutsverifikationer eller bokslutsspecifikationer. Dessa kan 
revisorn sedan hämta digitalt inne i dokumentationsprogrammet. Således behöver revisorn 
inte arbeta med papper längre. 
 
Digitalisering är viktigt eftersom det effektiviserar arbetet. Dock anser Tingström att fokus 
inte endast ska läggas på tekniken kring digitaliseringen. Detta då de grundläggande 
faktorerna som intäkter, kostnader, resultat och liknande är minst lika viktiga för bolaget. På 
PwC arbetar de idag mer digitaliserat än tidigare och utvecklingen av digitaliseringen går 
snabbare för varje dag. Tack vare de program PwC har, kan revisorerna på ett enkelt sätt 
interagera med sina kunder utan att behöva ha ett fysiskt möte. Revisorn kan istället spara ned 
eventuella filer eller annat material genom att kunden skickar det digitalt. Tidigare var 
revisorn tvungen att dokumentera det för hand men eftersom det nu finns digitalt i olika 
databaser så har hela processen förfinats och fortsätter att förbättras. På PwC har de även 
centrala funktioner där de har robotar som gör analyser åt de anställda och det gör att arbetet 
sker snabbare. För att ett digitalt arbetssätt ska fungera krävs ständig uppkoppling till internet 
då det är en förutsättning för att kunna ladda ner och dela material. Det är lika viktigt att 
hårdvaran i den tekniken som finns på arbetsplatsen kan matcha programmen och de behov av 
kapacitet som dessa har. Nya datorer på arbetsplatsen innebär att personalen i sin tur behöver 
anpassa sig på grund av nya krav och kostnader som uppstår. 
 
Genom att revisorerna kommunicerar per mail, sms, telefon och via de olika plattformarna 
med sina kunder leder det till att den personliga kontakten i form av fysiska möten begränsas. 
Tingström menar att det är mer givande att gå ut till kunden för att diskutera deras verksamhet 
än att göra det digitalt. Förr åkte revisorerna ut till kunden och höll möten men idag ser det 
annorlunda ut. Revisorn får en dator där de har data som tillhandahålls digitalt. Sedan ska en 
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revision göras men det är inte säkert att revisorn kommer träffa företagaren innan revisionen 
är klar. Det kan exempelvis vara så att revisorn skickar en faktura till företagaren utan att ens 
ha träffat denne. Där anser respondenten att det är viktigt att förändring sker, eftersom 
personliga möten med kunden är en viktig del för att förstå värdet av det revisorn faktiskt gör. 
Det är lätt hänt i den digitala världen att det glöms bort att kunden är en människa som 
revisorn har en relation till.    
      
            “Vi får inte låta digitalisering begränsa oss till att åka ut  
               och träffa våra kunder” (Johan Tingström, 2018) 
 
Digitaliseringen gör det möjligt att kunna sitta varsomhelst och arbeta och det ökar 
effektiviteten. Även revisionen utförs snabbare eftersom revisorn inte behöver åka ut till kund 
i samma omfång som förut och den tiden som blir över kan istället läggas på fler revideringar. 
Respondenten kan ha en kund i en annan stad men trots det sköta revisionen på sitt kontor i 
Västerås. Behövs ett möte görs det via Google Hang-out, interaktiva konferenser och 
liknande. Samtidigt möjliggör detta även ett bättre samarbete med kollegor som sitter på 
kontor i andra städer och som har en annan roll inom revision. Det går att hjälpas åt på ett 
smidigare sätt medan de arbetar på samma uppdrag. 
	  
4.3.2	  IT	  
PwC använder flera olika IT-system som ökar effektiviteten och de används bland annat för 
att kommunicera, ladda ner och byta information med deras kunder. De använder även 
molnbaserade lösningar och det är effektivt eftersom kunden kan ladda upp sitt bokslut så 
revisorn har tillgång till den i molnet. Då kan revisorn ladda ner den smidigt, exempelvis i 
Västerås, medan en annan medarbetare som finns i Stockholm eller Göteborg också kan ladda 
ner exakt samma information. Det medför att de kan arbeta med olika delar av revisionen 
samtidigt. Kunden har också möjlighet att koppla upp sig till molnet och på så sätt kan 
kommunikation ske mellan revisor och kund. Även felberäkningar eller förklaringar kring 
vissa siffror kan upptäckas och återkoppling kan ges via molnet, det går att interagera på ett 
helt annat sätt än det har gått tidigare. Det behövs inga fysiska träffar för dessa situationer 
eftersom den digitala molntjänsten ofta kombineras med telefonsamtal och videokonferenser 
där det går att gå igenom ett bokslut på ett effektivt sätt, berättar Tingström.	  
	  
4.3.3	  Styrkor	  och	  svagheter	  
Fördelen med digitalisering är möjligheten att kunna göra bättre och effektivare analyser. När 
revisorn får redovisningsdata tillhandahålls hela huvudboken från kunden och därmed går det 
att göra snabbare analyser av bokföringen och de transaktioner som kunden gjort. Detta bidrar 
till att kunden får ut mer av en revision på kortare tid än vad som kunnat tidigare när revisorn 
var tvungen att bläddra igenom exempelvis fakturor för hand och samtidigt förstå hur de har 
konterats.   
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Nackdelar digitaliseringen medför är att den personliga kundkontakten försvinner och att det 
för nyanställda tar längre tid att komma ut till kunder. Det kan bero på att den anställde 
fastnar framför datorn med exempelvis transaktionsanalyser. I samband med detta försvinner 
tillfällen för den nyanställda revisorn att få träffa företagaren och därmed ges inte heller chans 
att få förståelse kring vad företagaren gör för något. För att kunna förstå vissa analyser eller 
varför vissa transaktioner skett på ett visst sätt kan det ibland behövas ett personligt möte 
mellan revisorn och kunden i fråga. Det kan förekomma tillfällen där SIE-filer tas in och 
analyseras men det uppstår en fundering kring något revisorn inte förstår. Det är en anledning 
till varför det personliga mötet är viktigt.   
 
                           “Vi förstår inte alla gånger utan vi måste faktiskt också  
                  prata med kunden” (Johan Tingström, 2018) 
     
4.3.4	  Kvalitet	  
Arbetet av revisionen har blivit bättre i samband med digitaliseringen eftersom de kan utföra 
mer arbete på kortare tid. Även bättre analyser kan göras under förutsättning att revisorn har 
förståelse för vad som görs samt att användandet av de digitala verktygen sker på ett bra sätt.  
När dessa kriterier är uppfyllda anser Tingström att kvaliteten blivit bättre. 
 
På PwC utför de egna kvalitetskontroller där revisorernas arbete granskas av kollegor från 
andra kontor. Kontrollerna är ett sätt för revisorn att få feedback kring hur denne skött sina 
uppdrag, exempelvis vad som har gjorts bra och vad som bör tänkas på inför nästa uppdrag. 
Kopplingen mellan digitalisering och revision är att revisorns arbete går fortare och då kan 
fler kontroller göras, vilket bidrar till att kvaliteten ökas. Genom möjligheten att kunna skicka 
transaktioner digitalt mellan revisorn och kunden kan förståelse kring redovisningen uppfattas 
snabbare och det är en kvalitetsfaktor. Även uppföljningar går att göra i realtid och det kan till 
exempel vara att kunden gör klart sitt bokslut på förmiddagen och skickar den till revisorn 
som sedan gör klart revisionen på eftermiddagen. Är kunden digitaliserad förenklar det 
processen både för PwC men även för kunden själv genom att arbetet går fortare.  
 
Kvaliteten är enligt Tingström något som kunden kan mäta och uppleva, därför tycker han att 
det är svårt som revisor att avgöra om kvaliteten har ökat i samband med digitaliseringen. 
Kontinuerliga kundundersökningar samt uppföljningar görs på PwC där deras kunder får 
betygsätta dem gällande hur de upplever företaget. Dock finns det ingen direkt koppling 
mellan svaren på dessa undersökningar och IT-system eller digitalisering i sin helhet. Trots 
detta får revisorerna på PwC feedback från kunder där de lyfter fram punkter som de är nöjda 
med hos PwC som revisionsbyrå. Det är feedback som till exempel att revisorerna finns 
tillgängliga och är snabba med att svara på frågor och detta är tack vare att byrån arbetar 
digitalt.  
 
4.3.5	  Effektivitet	  
Idag hinner revisorerna på PwC med fler revideringar i kombination med att de även utför 
mer arbete än de gjort tidigare. Han tycker att de är bättre på den fronten och att de genom det 
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får en effektivare och mer kvalitativ revision då de kan göra större och fler urval nu på grund 
av att de kan arbeta i snabbare takt. Eftersom arbetet revisorerna utför idag tar mindre tid, kan 
de få in fler revisioner men Tingström menar att det är svårt att säga ett exakt antal. Det går 
att genomföra en revision på en arbetsdag medan en annan revision kan ta 200 timmar, det 
beror på vilken typ av verksamhet kunden bedriver. En annan faktor är att mindre tid behöver 
läggas på revideringar idag och ett exempel respondenten gav gällande det var revidering av 
en bostadsrättsförening. Det läggs omkring tio till tolv timmar på en sådan revision jämfört 
med tidigare där det lades ner ungefär 16 timmar på samma moment eftersom det tog längre 
tid att skaffa fram information och dokumentera det. Det finns fler faktorer som påverkar hur 
lång tid en revision tar att utföra, exempelvis medarbetarnas erfarenhet och eventuella 
förändringar i företaget. 
 
PwC använder tidsredovisningen för att mäta effektiviteten i företaget. När revisorn arbetar 
med ett uppdrag redovisar han tiden som har lagts ner för att sedan kunna följa upp och 
fakturera kunden. Det går att göra bedömningar om revisorns arbete gått snabbare eller 
långsammare genom att se över tidsredovisningen. Tingström förklarar att arbetet kan ta olika 
lång tid och därför är det viktigt att ha i åtanke att det kan finnas flera bakomliggande orsaker 
till varför det går snabbare vissa gånger men långsammare vissa andra. Men i helhet har 
effektiviteten ökat enligt respondenten. 
	  
4.3.6	  Framtiden	  
Tingström tror att revisorer med hjälp av digitaliseringen kan bli ännu mer effektiva genom 
att göra ännu snabbare analyser, kommunicera med kunder samt att de kommer få hjälp och 
stöd i deras revision på annat sätt. Ett exempel som han tar upp handlar om tredje part. 
Revisorn behöver se trovärdighet i den dokumentation kunden lämnar in, till exempel om 
kunden redovisar i sin årsredovisning att de har 3 miljoner kronor på banken. Här krävs det 
bekräftelse från banken som intygar att saldot på kontot stämmer överens med vad kunden 
uppger. Idag behövs det från kundens sida att denne skriver på papper som ger revisorn 
fullmakt för att få ett sådant kontoutdrag från banken och denna process tar lång tid. Skulle 
det finnas en lösning kring denna tjänst, att till exempel kunna signera med Mobilt BankID, 
skulle det förenkla för alla inblandade parter. Respondenten tror att detta behöver ske för att 
slippa papper och penna som påminner om 80-talet. För att uppnå en sådan digital lösning är 
det viktigt att ha ett samarbete med kunderna men också med banken i det här fallet. 
 
En annan tjänst som Tingström hoppas att få se i framtiden är att kunna lämna in en 
årsredovisning digitalt till bolagsverket istället för att även här använda papper och penna när 
en årsredovisning upprättas enligt K2-regelverk. Skulle det finnas en lösning som involverar 
signering med Mobilt BankID istället för att skriva ut flera papper som sedan ska skrivas 
under med penna, skulle det förenkla för alla parter inblandade och respondenten tror att detta 
kommer att ske i framtiden. Inga av deras kunder har ännu utnyttjat denna möjlighet att 
upprätta årsredovisningen digitalt via hemsidan och därmed har heller inga revisorer på PwC 
kunnat lämna revisionsberättelsen digitalt. Tingström vill kunna logga in på Bolagsverket för 
att ta del av vad kunden har lämnat in för uppgifter då han utför sin revision digitalt. På så sätt 
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skulle han få allt underlag till årsredovisningen digitalt från kund.  
 
Framtidens revision kommer innefatta hjälp från robotar på ett helt annat sätt än idag. De 
kommer vara till hjälp vid de analyser som revisorn gör, bland annat vid jämförelser genom 
tidigare år och rimlighetsbedömningar. Om robotar programmeras på rätt sätt och kan avgöra 
rimlighet mellan till exempel bruttovinst och omsättning kommer de kunna utföra dessa typer 
av analyser. Tingström tror dock inte att robotar på kort sikt kommer ta över revisorns 
arbetsuppgifter men på lång sikt tror han däremot att det kan hända. Men arbetsuppgifter som 
att träffa kunden och diskutera är något endast revisorn kan sköta. Vid en sådan situation 
skulle en dator reagera men inte förstå vilka följdeffekter resultatet kan utmynna i förklarar 
respondenten. Därför kommer mänsklig kompetens fortfarande behövas men revisorer 
kommer få stöd i sin revision av både datorer och robotar. 
 
I samband med detta kommer framtida revisorer behöva kompetenser som utökade IT-
kunskaper och förståelse kring digitaliseringens effekter eftersom beroendet av 
digitaliseringen blir större i framtiden. Framtida revisorer behöver dock inte kunna allt inom 
ny teknik. Någon som är mindre kunnig inom IT kan istället vara en utmärkt kontakt utåt med 
kunder eller bra på analyser. Det behövs dock kunskap kring hur tekniken används och 
medvetenhet kring att denna kompetens finns i bolaget och går att nyttja på ett bra sätt. 
Tingström tror att revisorn i framtiden kommer behöva vara mer av en affärsrådgivare som är 
social, trevlig, utåt och förstående samtidigt som denne besitter kunskap kring alla tjänster 
samt hur de ska nyttjas.  
 
Han berättar att antalet auktoriserade revisorer har minskat successivt de senaste åren av olika 
orsaker. Det är många som har upplevt den ständiga utvecklingen av digitaliseringen som 
påfrestande. Sedan är intresset för revisionsyrket bland studenter inte lika stort idag eftersom 
det finns en risk att de inte vet vad yrket innebär, tror respondenten. I takt med 
digitaliseringens framfart, där fler robotar och fler verktyg skapas som hjälp i revisionen, 
behövs färre revisorer. I framtiden kommer revisorer eventuellt ersättas med datorer och 
liknande. Därför tror Tingström att revisorer kommer att minska i framtiden,  
samtidigt som vår värld blir mer ifrågasättande. Det kommer bli viktigare att få en bekräftelse 
från tredje man som intygar att något är korrekt så behovet av att någon har sett över och 
reviderat ens företag kommer finnas kvar. Med den anledningen tror han att efterfrågan på 
revisionstjänster kommer öka. Men samtidigt behöver det inte innebära att antalet revisorer 
kommer öka. Detta eftersom denna bekräftelse eller granskning av tredje man går att göra 
effektivare med hjälp av digitala hjälpmedel och de revisorer som finns kommer klara av fler 
uppdrag per revisor än tidigare.  
 
Revisorer kommer få en mer rådgivande roll, en stor del av arbetet de utför idag kommer gå 
snabbare och detsamma gäller för information som tillhandahålls. Det gör att det går att 
avsätta mer tid åt rådgivning till kunden. Respondentens arbetsuppgifter har ändrats under de 
20 åren han har arbetat inom branschen och tror att det kommer fortsätta ändras i framtiden. 
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Dock anser han att de personliga mötena inte kommer att minska i framtiden då behovet för 
dessa kommer finnas kvar.  

 
                “Jag tror att våra kunder vill träffa oss och att det är rätt  
                    viktigt för dem.” (Johan Tingström, 2018) 
 
Att få ett uppdrag och göra klart det utan att ha träffat kunden är ett sorts misslyckande enligt 
Tingström då han gärna vill träffa sina kunder och även tror att hans kunder vill träffa honom 
för att få svar på hur hans syn är på deras företag. Det personliga mötet med revisorn blir som 
ett slags kvitto för kunden gällande hur bra eller dåligt det gått i verksamheten och vad som 
eventuellt skulle kunna gjorts annorlunda. Med den anledningen tror och hoppas han att de 
personliga mötena inte kommer minska eftersom de är värdefulla för både kund och revisor. 
	  
4.4	  KPMG	  -‐	  Västerås	  
KPMG är en redovisnings- och revisionsbyrå som även erbjuder tjänster inom rådgivning och 
skatt. Idag finns KPMG på 50 orter i Sverige och har 1700 anställda. (KPMG, 2018) En 
intervju genomfördes den 4 maj år 2018 med Lars Kjellström från KPMG som har arbetat 
inom revisionsbranschen sedan år 1975 samt varit auktoriserad revisor sedan år 1980.  
 
4.4.1	  Digitalisering	  
Digitalisering innebär för L. Kjellström stora fördelar och det mest påtagliga är att revisorn 
inte är bunden till sin arbetsplats. Respondenten har under lång tid dokumenterat elektroniskt 
och har därmed hängt med i digitaliseringens utveckling. Han anser dock fortfarande att det är 
enklare att arbeta och skriva på papper i de flesta fallen. KPMG arbetar idag mer digitaliserat. 
De har implementerat digitalisering inom revision genom att införa revisionsprogram som har 
en skannerfunktion. Det innebär att det material som revisorn får in i pappersform skannas in 
och läggs in som bilagor i revisionsprogrammet. När Kjellström arbetade på 90-talet sköttes 
en hel del av arbetet på papper. Det förekom situationer där kunden ringde med frågor 
gällande sin verksamhet men dokumentationen fanns i Västerås och därför blev det svårt att 
besvara kundens frågor. Detta var anledningen till att han redan år 2003 började arkivera 
digitalt för att ha tillgång till dokumentation oavsett vilket kontor han befinner sig på. 
Ambitionen på KPMG idag är att ha all dokumentation elektronisk i revisionsprogram. 
Digitaliseringen är viktig eftersom den medför många fördelar och effektiviserar arbetet. 
Lagringskostnader för dokumentation är betydligt lägre för elektronisk lagring än fysisk 
lagring i form av förråd. Respondenten anser inte att digitaliseringen har lett till några 
begränsningar i revisionsarbetet. Däremot har digitaliseringen öppnat upp för möjligheter som 
att enklare kunna tyda dokumentation eftersom det är dataskrivet och inte handskrivet.  
 
4.4.2	  IT	  
På KPMG använder de molnbaserade lösningar men inte vad gäller revisionsarbetet. Den 
främsta anledningen till detta är på grund av sekretesskäl och därför hålls all dokumentation 
inom KPMG. De IT-systemen de arbetar i är egenutvecklade revisionsprogram.  



 

 

- 30 - 

Dessa har enligt Kjellström ökat både effektiviteten och kvaliteten genom att risken för att 
missa viktiga delar minskat. Dock kvarstår risken att fastna och lägga för mycket tid på 
onödiga moment framför datorn. Han menar att även om de oväsentliga momenten endast tar 
några sekunder att göra så kan det senare ackumuleras till flera minuter och kanske timmar.  
 
4.4.3	  Styrkor	  och	  svagheter	  
Trots fördelarna som tillkommit med digitaliseringen genom revisionsprogram och digitala 
analysprogram, anser respondenten att det ännu inte skett i tillräckligt stor utsträckning. Det 
är enklare att digitalt utföra olika analyser av kostnader, relationstal och hyror per 
kvadratmeter än att göra det manuellt. 
 
Tillgången till internet och ström är den enda nackdelen som kan uppstå i samband med 
digitalisering. Skulle kontoret bli strömlöst eller utan uppkoppling till internet kommer inget 
arbete kunna utföras eftersom dataprogrammen inte går att komma åt. Sådana situationer är 
kostsamma för företaget men Kjellström tillägger att de sällan drabbas av detta, förutom 
ibland under korta stunder av något speciellt skäl. 
 
4.4.4	  Kvalitet	  
Eftersom revisionsprogrammen fortfarande utvecklas kan större nytta dras gällande tekniken, 
relationstal och analyser. En människa kan inte komma upp i den snabba takt som en dator 
kan vid beräkningar. Dock finns det steg kvar på denna resa mot att kunna göra fler analyser 
och skapa underlag för bedömning av en balans- och resultaträkning. KPMG har ett 
fortlöpande program inför varje revisionsuppdrag där det finns ett review-system. Det börjar 
med att en granskningsledare och assistent ska kontrollera och signera akten. Vidare har 
KPMG återkommande interna kontroller där alla auktoriserade revisorer granskas vart tredje 
år. Det kan vara ett eller flera uppdrag som granskas och betygsätts av kontrollanterna för att 
sedan lämna klartecken på om arbetet är godkänt eller inte.    
 
Kjellström anser inte att digitaliseringen har lett till några drastiska resultat. För den enskilde 
revisorn har utvecklingen av analysverktyg inte heller varit stor. Det är fortfarande mycket 
som är baserat på pappersunderlag även om det senare går att skanna in. Men KPMG har sina 
revisionsprogram de använder och dessa är helt digitaliserade. Respondenten tycker att det 
finns förutsättningar för kvalitetshöjning av arbetet eftersom revisorerna inte missar att fylla i 
uppgifter i revisionsprogrammen. I dessa revisionsprogram på datorn går det inte att gå vidare 
förrän alla frågor är besvarade. Det betyder att inget väsentligt går att missa eller glömmas 
bort eftersom programmet låser sig och inte möjliggör att gå vidare i programmet förrän 
allting är besvarat. Beroende på vad den senare bedömningen baseras på ges ett resultat av ett 
ställningstagande som leder till att granskningspunkter kommer fram. Skulle ett annat 
ställningstagande göras så kommer andra följdfrågor fram på grund av det. Så det är en 
effektivisering och en kvalitetshöjning men respondenten påpekar återigen med risken att 
låsas fast i programmet.  
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4.4.5	  Effektivitet	  
Effektiviteten kring arbetet av revision har påverkats av flera orsaker. Idag har nästan alla i 
branschen samma kontoplan, vilket förenklar arbetet att få fram SIE-filer. Det har ökat 
effektiviteten eftersom beräkning manuellt på papper minskat men risken att fastna framför 
datorn kvarstår. Kjellström menar att det går att göra denna effektivisering ännu mer lönsam 
ifall lösningar kring hur det går att ta sig ur systemet uppkommer. Detta även om inte alla 
frågor är besvarade då risken annars är att det i slutändan blir dyrare för bolaget med detta 
program eftersom det tar mycket av den anställdes tid.  
 
Effektiviseringen märks även genom att mindre tid läggs ned på revideringar. Förr kunde 
revisorerna vara ute hos ett större företag under några veckor medan de idag kan ha materialet 
på sitt kontor och utföra analyser. Detta skapar utrymme för fler revisionsuppdrag per revisor. 
Tiden som läggs på revideringar beror på storleken på uppdraget, därför har respondenten 
ingen direkt uppfattning kring tiden eller hur många fler revideringar som utförs per revisor. 
Han menar att det har skett en effektivisering och en kvalitetsförbättring som har utnyttjats 
genom en effektivisering. Dock finns inga kvantifierbara mått på hur dessa har ökat.  
 
4.4.6	  Framtiden	  
Kjellström ser risker som ökad specialisering och mindre konsultation i den framtida 
revisionen. Han ser en trend som går mot att hålla isär konsultation och revision. Det går inte 
att konsultera samtidigt som revisorn reviderar. Det innebär att det i framtiden kanske 
förekommer revisionsbyråer som enbart ägnar sig åt revision och inte så mycket på 
konsultation. Skulle detta hända uppkommer en stor risk för kompetens- och 
kvalitetssänkningar. Eftersom det är rådgivningen, att kunna diskutera med sina klienter, som 
gör att revisorn utvecklas. Revisorerna kommer istället bli mer specialiserade, som på statliga 
myndigheter, och då kommer det snarare bli fler som lockas till konsultbyråerna istället.  
 
Förr var revisorn i första hand konsulten och det kan bero på att oberoendet var mindre 
viktigt. Men nu när oberoendet är betonat blir risken att revisorn inte ägnar tid åt konsultation 
och då blir revisorn mer specialiserad på att granska samtidigt som kundbesöken minskar. 
I de större bolagen, där ett förbud finns mot att ge konsultation samtidigt som revision utförs, 
kommer de möjligtvis dela upp bolaget i två, där ett bolag har hand om revisionen medan det 
andra bolaget utför konsultation. Risken är dock återigen att revisionsbyråerna enbart blir 
granskningsbyråer menar Kjellström. Framtidens revision kommer fortsätta utvecklas som 
den har gjort fram tills nu och fler branscher kommer fortsätta mot digitaliseringen. Förutsatt 
att ingen katastrof inträffar gällande internet.   
 
Utökad kunskap inom IT och andra dataprogram är kompetenser som den framtida revisorn 
lär behöva. Även förståelse och kunskap i analysprogram behövs eftersom det skulle 
effektivisera revisionen. Respondenten tror att revisorn kommer ge mindre rådgivning i 
framtiden. Men han hoppas på att rollen som rådgivare ska finnas kvar, åtminstone för de 
mindre och medelstora företagen som inte har egna specialister på skatte- och 
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redovisningsfrågor. Revisorns naturliga kompetensområde som Kjellström talar om är 
bokföring, redovisning, skatter samt i viss mån juridik. Därmed finns det hopp om att revisorn 
på något sätt ska ha kvar att vara allmänpraktiserande. I värsta fall blir revisorer specialister 
på revisionsprogram utan att veta något om exempelvis juridik, därför anser respondenten att 
det är bättre om revisorer är allmänpraktiserande och finns som stöd till bolaget för att hjälpa 
dem med fler moment. Revisorer har över tid minskat i antal och revisionen går allt snabbare 
att utföra, i samband med detta efterfrågas färre revisorer. Effektiviseringen gör att mindre 
arbetskraft behövs för att utföra samma arbete.  
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4.5	  Sammanställning	  av	  empirin	  	  
 

 
 
Figur 3. Egenkonstruerad SWOT-modell som är baserad på studiens empiri med figur 1, 
analysmodellen, som grund i utformning. Den lyfter fram styrkor, svagheter samt möjligheter 
med digitaliseringen inom revision. 
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5.	  Analys	  
I följande avsnitt har en analys framställts som baseras på studiens teori och empiri. 
	  
5.1	  Digitalisering	  
Enligt EY (2011) innebär digitalisering att omvandla information från papper till digital form. 
Cöster och Westelius (2016) skriver att datorer får allt större roll i människors vardag. 
Samtliga respondenter i denna studie berättade att deras arbete i allt större utsträckning 
påverkats och förändrats genom digitaliseringen. Detta eftersom de har fått ett mer flexibelt 
arbetssätt och kan välja att jobba från kontoret, hemifrån eller arbeta med kollegor från andra 
städer med samma uppdrag. De slipper också ha med sig mycket papper när de går ut till kund 
eftersom det mesta finns digitalt på datorn. Detta har skapat möjligheten att kunna sitta vart 
som helst och utföra sitt arbete. 
 
Ännu en utveckling som påvisar digitaliseringens utveckling är möjligheten för företag, som 
följer K2-regelverk, att skicka in sin årsredovisning och revisionsberättelse digitalt till 
bolagsverket (Bolagsverket, 2018). Detta är något som respondenten Tingström på PwC tog 
upp som något han vill se i framtiden. Idag har ingen av hans kunder utnyttjat denna 
möjlighet och därför har inte heller han som revisor kunnat lämna revisionsberättelsen 
digitalt. Brännström (2017) förklarar att detta endast är möjligt om företagen rapporterar i 
realtid samt att det är viktigt att branscher hänger med i utvecklingen av digitaliseringen och 
även utvecklar deras egna tjänster. Tingström berättade att han såg denna process som en 
förenkling för alla inblandade parter. Han vill kunna ta del av vad kunden har lämnat in för 
uppgifter till bolagsverket, vilket bidrar till att revisorn hänger med i digitaliseringens 
utveckling. Denna process skulle möjliggöra för honom att utföra sin revision digitalt genom 
att få allt underlag för årsredovisningen i digital form från kunden. 
 
5.2	  IT	  
Enligt forskarna Ali et al. (2015) och Kane et al. (2015) har intresset för användning av 
molnet ökat allt mer inom olika branscher eftersom det gör arbetet lättillgängligt på platser 
där internet finns. Lyckstedt på Adsum och Tingström, använder dessa lösningar och de ansåg 
att dessa förenklar arbetet genom att det möjliggör för ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att 
arbetet kan utföras på kontoret eller på annan plats. De förklarade även att kvaliteten kan 
förbättras eftersom felberäkningar lättare kan hittas. Dock hade Lyckstedt inte sett någon 
större skillnad föregående år vad gäller kvaliteten. Det kan bero på att revisionssidan i bolaget 
är nya med implementeringen av digitalisering. Tingströms arbetssätt har varit digitaliserat en 
längre tid än Lyckstedts och därför kan resultatet av kvaliteten efter digitalisering se olika ut 
beroende på hur långt bolaget har kommit med införandet av digitaliseringen. Dock tillade 
båda respondenterna att de har en tro om att kvaliteten kommer bli ännu bättre i framtiden 
med hjälp av digitaliseringen. 
 
Däremot är Ali et al. (2015) kritiska till molnbaserade lösningar och skriver att det uppstår 
potentiella säkerhetsproblem kring dessa lösningar. Detta är något som respondenterna 
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Lidgren på BDO och Kjellström på KPMG ansåg vara orsaken till att deras bolag inte 
använder molnbaserade lösningar i utförandet av revisionen. Det finns risk för dataintrång när 
känslig information lagras i molnet. Ali et al. (2015) menar att det kan handla om framförallt 
etiska och juridiska svårigheter som kan uppkomma vid hantering av konfidentiell 
information. 
 
Alla respondenter i studien använder något IT-system i sitt arbete för en effektivare 
revisionsprocess. Dessa system gör att bland annat felberäkningar eller andra fel inte sker i 
samma omfattning som tidigare och detta medför en effektivitets- och kvalitetshöjning. 
Quattrone (2016) hävdar också att IT-systemen minskar risken för att missa något väsentligt i 
arbetet. Lidgren, Tingström och Kjellström nämnde även att risken för att missa viktiga delar i 
arbetet har minskat med hjälp av IT-systemen. Detta har i sin tur skapat ökad effektivitet i 
deras bolag. Kjellström menade även att det har lett till ökad kvalitet av revisionen genom att 
revisionsprogrammen är snabba på att upptäcka fel.  
	  
5.3	  Styrkor	  och	  svagheter	  
Bible et al. (2005) har en studie som påvisar att en digitaliserad arbetsmiljö är mer krävande i 
jämförelse med en arbetsmiljö som inte är digitaliserad. Respondenten Lidgren ansåg också 
att revisionen har blivit mer krävande i samband med digitaliseringen. Han påpekade att det 
idag läggs ned för mycket tid på revisionen på grund av den krävande arbetsmiljön, därför 
försummas kvaliteten av arbetet. Beaktas dagens kvalitet objektivt, med hänsyn till de 
utvecklade system och verktyg som finns, har kvaliteten blivit bättre jämfört med tidigare. 
Men detta under förutsättning att de anställda kan hantera systemen utifrån de krav som ställs 
på dem, annars försämras revisionskvaliteten. Även Lyckstedt, som är ny i processen av 
digitalisering, menade att vid en övergång till detta arbetssätt har för mycket fokus lagts på 
denna IT-utveckling. I hennes fall påverkades kvaliteten under den perioden. 
 
Det finns forskare som hävdar att implementering av digitalisering är en nackdel eftersom det 
innebär en kostsam investering (Lombardi et al., 2014; Chou et al., 2007; Hunton & Rose, 
2010; Bible et al., 2005; Ghasemi et al., 2011). Ingen av respondenterna påpekade att 
digitaliseringen har varit kostsam utan snarare tvärtom, att det har bidragit till mer lönsamma 
lösningar. Respondenterna förklarade att det idag är mindre pappershantering i arbetet. 
Genom detta sparar de tid som kan läggas på annat och det är tack vare deras IT-system där 
information går att lagra digitalt. Tingström och Kjellström förklarade att lagringskostnader 
för dokumentation är mycket lägre om lagringen sker digitalt än om den sker i förråd. Detta 
innebär att kundens dokumentation som ska sparas i tio år inte behöver ta plats eller vara lika 
kostsam. 
 
Lindell (2017) hävdar att vid införandet av digitaliseringen uppstår färre felberäkningar 
eftersom mycket information går direkt in på datorn. Det blir således enklare att upptäcka 
eventuella fel. Lidgren berättade att det förekommer färre felberäkningar idag när IT-
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systemen hanterar återkommande transaktioner då det möjliggör för systemet att förutsäga 
vissa transaktioner. Genom detta förhindras uppkomsten av upprepade fel.  
 
En nackdel som Lindell (2017) tar upp är de program som bolagen har, vilka kan vara både 
långsamma och besvärliga att finna. En annan nackdel kan vara att endast en person åt gången 
kan använda datorn och nå arbetet. Därför skulle det i många fall vara enklare att skriva ut 
papper och dela ut dessa till de anställda. Lyckstedt och Tingström berättade att 
digitaliseringen har medfört förenklingar av många arbetsuppgifter, som hantering av 
dokumentation. Detta eftersom pappersarbetet inte finns i lika stor omfattning idag och det 
har lett till att även kommunikationen mellan revisor och kund blir enklare eftersom de slipper 
pappers mellanled. Det är bättre ordning på arbetsmaterial eftersom dokumentationen finns 
digitalt samt enklare att åka ut till kund då det räcker med att endast ha med sig dator. 
Lyckstedt berättar dock att det inte går att vara fler än en medarbetare inne i ett dokument och 
arbeta och därför var det enklare när underlaget förr var i pappersform och kunde överlämnas 
direkt till kollegan. 
 
Lidgren och Kjellström påpekade att digitaliseringen i vissa situationer kan ha gjort tillvaron 
mer komplex. Lidgren menade att processen där revisorn uppfattar och överblickar ett arbete i 
en pärm är enklare, framförallt när det finns en vana att arbeta på det sättet. Men eftersom 
arbetet blir mer digitaliserat idag sker dokumentationen annorlunda och den går inte att 
observera på samma sätt. Lidgren förklarade att det förväntas och behövs mer av en anställd i 
en digitaliserad tillvaro och arbetsplatsen blir därmed mer komplex eftersom material måste 
hittas i mappar och hanteras med digitala signaturer. Kjellström hade instämmande åsikter 
och ansåg även han att det i flera fall är enklare att arbeta och skriva på papper. Dock finns 
det möjligheter som att kunna tyda dokumentation bättre och enklare eftersom det är 
dataskrivet och inte skrivet för hand. Lindell (2017) och Quattrone (2016) menar att när 
information finns tillgänglig på datorn är det enklare att korrigera jämfört med om 
informationen skulle finnas på papper och behöva korrigering för hand. 
 
Informationstekniken medför möjligheter trots att den samtidigt kan upplevas som ett hot mot 
revisorer och deras arbete när ekonomiska rapporter hanteras och beräknas elektroniskt. Detta 
gör att pappersdokumentation inte behövs i samma grad. (Zhao et al., 2004) I praktiken har de 
intervjuade revisorerna märkt av denna förändring av minskad pappersdokumentation. Datorn 
får en allt större roll och den blir det redskap som förenklar arbetet och gör att det går 
snabbare. Zhao et al. (2004) förklarar att digitaliseringen även skapar möjligheter för 
artificiell intelligens. Tingström berättade att de på PwC har robotar som hjälper till i arbetet. 
Robotarna genomför analyser åt de anställda och detta bidrar till att arbetet utförs snabbare. 
Vidare menar Zhao et al. (2004) att det krävs fortlöpande granskning av de systemen när ny 
teknik införs. Det är viktigt att dessa IT-system är av hög kvalitet för att få fullständiga och 
korrekta resultat. Lidgren berättade att deras IT-system är kvalitetssäkrade och minskar 
graden av fel. 
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Vid intervjuerna svarade alla respondenter att det är viktigt att revisorer i framtiden besitter 
kompetens kring IT-system samt hänger med i utvecklingen och ligger i framkant. Tingström 
och Lidgren tillade även att social kompetens kommer bli ännu viktigare för framtida 
revisorer samt att ha ett intresse för att arbeta med affärsverksamhet. Även Kiesow et al. 
(2014) anser att det är viktigt att de anställda besitter den kompetens som krävs för att utföra 
arbetet på rätt sätt i de nya systemen i samband med digitaliseringen.  
 
Enligt Ali et al. (2015) råder ett hot mot revisionsbranschen där digitalisering implementerats, 
eftersom lagstiftningen inte håller samma takt som utvecklingen av den nya tekniken. Det kan 
resultera i att inget skydd från lagen finns vid en situation där dataintrång skett. Stoel et al. 
(2012) skriver att IT-revision har fått en allt större roll i takt med digitaliseringen. Det finns 
ett beroende av ny lagstiftning kring IT-säkerheten i företag samt IT för affärsverksamheten. 
Respondenterna Lidgren och Lyckstedt förklarade att de anser att lagstiftningen inte har hängt 
med digitaliseringens utveckling och det påverkar effektiviteten negativt. Eftersom 
lagstiftningen inte är på samma nivå i utvecklingen berättade Lyckstedt att tekniken ännu inte 
möjliggjort för dem att hinna med fler revideringar per revisor. Hon trodde dock att det på 
lång sikt, när lagstiftningen hunnit ändrats och ligger i takt med digitaliseringen, kommer 
finnas möjlighet att minimera tiderna på revideringen. Utifrån revisorns perspektiv är det 
viktigt att ha en revisionsprocess som är effektiv där revisorn följer lagstiftning och regelverk 
för att behålla ett gott rykte (Francis, 2004). 
 
Manson et al. (2001) hävdar att införandet av IT-system kan påverka företag på två sätt. 
Enligt det första sättet kan det leda till konsekvenser som berör beteende och attityder hos 
medarbetare och det andra sättet berör företagets struktur och process. Lidgren nämnde under 
intervjun att digitalisering är något som bör implementeras för att kunna ligga i framkant men 
samtidigt är det svårt för vissa seniora att anpassa sig efter utvecklingen av tekniken. Vidare 
finns det risk för att unga medarbetare, som är nya på arbetsplatsen, inte får den vägledning 
som krävs och detta kan leda till att yrket inte lever upp till deras förväntningar då de istället 
hamnar de framför datorn. Även Lyckstedt och Tingström förklarade att den ständiga 
utvecklingen av digitaliseringen kan upplevas som påfrestande av många då arbetssättet 
ändras. Lyckstedt berättade att det enligt statistik visas på att allt färre unga väljer revision 
som yrke samtidigt som allt fler revisorer går i pension. Tingström hävdade att det finns en 
risk att unga inte vet vad revisionsyrket innebär medan Lyckstedt var bekymmersam över de 
ungas otålighet inför att bli revisorer. Det är en lång process att genomgå och den yngre 
generationen är van vid att saker och ting ska ske snabbt.  
 
För att effektivisera revisionsarbetet är papperslös revisionsteknik en viktig faktor (Shumate 
och Brooks, 2001). Precis som Shumate och Brooks (2001) lyfter respondenterna i denna 
studie fram att det är mindre papper som hanteras vid revisionen. De ansåg att det har bidragit 
till att revisionen utförs mer effektivt. Respondenterna förklarade att det blir mindre 
pappersarbete då de har information och dokumentation lagrat på datorn genom olika 
program. Forskarna Zhao et al. (2004) är inne på samma spår kring att ett papperslöst arbete 
effektiviserar arbetsprocessen. Det går exempelvis att få underlag från en leverantör per mail 
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istället för att få det skickat via post. Respondenterna i denna studie förklarade på samma sätt 
att de idag kan få material från sina kunder digitalt genom bland annat de IT-program som 
bolagen använder. Tingström nämnde att de har en plattform inom bolaget där kunderna kan 
logga in och ladda upp underlag som revisorn sedan kan hämta digitalt. Tingström menade att 
revisorn på så sätt inte behöver arbeta med papper längre. Lidgren berättade att de har en 
portal där de anställda på BDO kan arbeta med diverse verktyg för att utföra sitt arbete. Det 
arbete de utför i portalen går sedan att dela med kunderna som även de kan koppla upp sig 
mot samt använda verktygen. Effektiviteten av arbetet ökar på så sätt genom dessa verktyg, 
förklarade Lidgren. 
 
Eftersom arbetssättet blir mer effektivt öppnas ytterligare möjligheter för att öka effektiviteten 
på revisionen. Ett exempel är att kunna tillhandahålla information på ett snabbt och smidigt 
sätt på datorn. Detta i sin tur gör det möjligt för revisorn att erbjuda mervärdestjänster när 
arbetet blir effektivare och tid frigörs. (Zhao et al., 2004) En mervärdestjänst som det 
eventuellt kommer avsättas mer tid åt är rådgivning. Lidgren och Tingström ansåg att revisorn 
kommer få en mer rådgivande roll i framtiden, dock menade Lidgren att detta gäller under 
förutsättning att digitaliseringen frigör mer tid. Revisionen kommer gå snabbare i framtiden 
och det kommer bidra till att det kommer finnas mer tid åt att ge kunden rådgivning. 
Lyckstedt ansåg att den rådgivning som revisorer tillhandahåller varken kommer minska eller 
öka i framtiden. Men Kjellström ansåg däremot att rådgivningen kommer minska i framtiden.  
	  
5.4	  Kvalitet	  
Enligt Bergman och Klefsjö (2002) är det viktigt att det i företaget råder samma riktlinjer för 
innebörden av kvalitet eftersom samma nivå ska hållas på alla varor och tjänster. Tingström 
förklarade att kvalitet är något som kunden kan uppleva och mäta och ansåg därför att det är 
svårt att som revisor avgöra om bolagets kvalitet ökat i samband med digitaliseringen. Collin 
(2003) menar att kvalitet ur kundens perspektiv handlar om att få tjänsten utförd vid en 
specifik tidpunkt där priset är överenskommet och resultatet är som utlovat.  
 
Revisionskvalitet definieras av flera forskare som förmågan revisorn har att finna någon 
felaktighet i arbetet och rapportera denna. Alltså handlar det bland annat om revisorns 
riskbedömningsfråga och analytiska förmåga. (Sarowar, 2013; DeAngelo, 1981)  
Revisionskvaliteten är som en försäkran från revisorn att arbetet i fråga är korrekt och av 
väsentlig betydelse för det ekonomiska tillståndet i bolaget (DeFond och Zhang, 2014). 
Respondenterna genomgår regelbundna kvalitetskontroller vart sjätte år och då är det 
verksamheten och revisorn som granskas av en kontrollant inom revisionsbranschen. Dessa 
kontroller genomförs för att se till att revisionen håller en hög och jämn nivå av kvalitet. 
Lyckstedt, Tingström och Kjellström nämnde att de även har interna kvalitetskontroller som 
utförs i deras bolag. Ingen av de intervjuade har kvantifierbara mätetal på hur kvaliteten har 
förändrats, dock nämnde Lidgren och Tingström att det genom kontrollerna går att följa upp 
hur kvaliteten har utvecklats med tiden. Detta är processen som respondenterna genomgår för 
att bedöma hur de kan arbeta för att få ökad kvalitet på den revision de utför. Genom 
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kontrollerna kan revisorn få återkoppling kring vad som kan bli bättre till nästa år och vad de 
har skött bra. Lyckstedt ansåg att revisionskvaliteten kan bli bättre i takt med digitaliseringen 
men i början av en övergång till ett digitaliserat arbetssätt påverkas kvaliteten negativt. Det 
kan finnas bristande kunskap och det kan i sin tur göra att det läggs för mycket fokus på IT.  
Respondenterna nämnde att de revisionsprogram som används i samband med digitaliseringen 
medför att fel upptäcks i tid och det ger en förutsättning för kvalitetshöjning av arbetet. Detta 
påvisar att det finns en koppling mellan digitalisering och kvalitet. Tingström förklarade att 
revisorns arbete utförs snabbare och han ansåg att det leder till att fler kontroller kan göras, 
vilket även detta bidrar till en kvalitetshöjning. 
	  
5.5	  Effektivitet	  
Effektivitet handlar bland annat om hur effektiva företag är vad gäller användning av sina 
resurser. Dessa genererar inte några intäkter för företaget utan endast kostnader, de bidrar 
däremot indirekt till kvaliteten på de varor som tillverkas. (Karlöf, 1997) Respondenterna i 
denna studie berättade att effektiviteten i helhet har ökat genom de resurser som tillkommit i 
samband med digitaliseringen. Hastigheten på arbetet har ökat med hjälp av övergången från 
papper till elektroniskt format. Dock ansåg Lidgren och Lyckstedt att tekniken inte bidragit 
till att fler revideringar utförs per revisor. Lidgren påpekade dock att digitaliseringen har lett 
till färre felberäkningar. Men båda förklarade att det i helhet läggs ner mer tid än det borde på 
revideringar på grund av den krävande arbetsmiljön. Tingström och Kjellström ansåg tvärtom, 
att resurserna i företaget har gjort att effektiviteten ökat i sådan utsträckning att fler 
revideringar utförs per revisor. Detta då revisorn idag har kundens material tillgängligt på 
kontoret istället för att behöva åka ut till kunden. Idag kan de även genomföra fler och större 
urval eftersom de kan arbeta i snabbare takt.  
 
Quattrone (2016) har en kritisk inställning till digitaliseringen och hävdar i sin artikel att den 
nya teknologin som följer med digitaliseringen inte kommer kunna mäta alla siffror och fakta. 
Lidgren, Lyckstedt och Kjellström förklarade att de upplever att det är svårt att mäta hur, i 
detta fall effektiviteten, har förändrats. Lyckstedt berättade att anledningen till att de inte kan 
mäta effektiviteten i hennes bolag beror på att det sker förändringar i deras kundstock. 
Kjellström delade åsikt om att det inte finns några kvantifierbara mätetal men han ansåg 
att det har skett en effektivitetshöjning. Quattrone (2016) skriver i sin rapport att hanteringen 
av arbetsuppgifter kommer ske fortare och det gör det möjligt för verksamheter att arbeta 
snabbare framåt tack vare digitaliseringen. De tre respondenterna ansåg, trots att det inte går 
att mäta om effektiviteten har ökat i samband med digitaliseringen, att det har skett en stor 
positiv förändring. Tingström förklarade däremot att det går att mäta effektiviteten genom att 
granska tidsredovisningen i bolaget. Dock kunde han inte ange en exakt siffra eftersom ett 
uppdrag kan ta olika lång tid. I samband med detta är det viktigt att ha i åtanke att många 
orsaker ligger till grund för varför det går snabbare i vissa fall och långsammare i andra fall. 
Utifrån tidsredovisningen kan bolaget bedöma att effektiviteten i helhet har ökat.  
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5.6	  Framtiden	  	  
Revision tillför ett högre värde till företaget. Trots detta finns risken att revisorns roll i 
företaget hotas av de nya IT-systemen som utvecklas. Detta då dessa system tillhandahåller 
fler källor där information går att finna och då minskar behovet av exempelvis finansiella 
rapporter. I samband med detta ändras även andra delar i revisorns arbete, däribland 
förberedelser av revisionen och användande av de finansiella rapporterna. (Zhao et al., 2004) 
Lidgren ansåg istället att digitaliseringen kommer medföra ökad effektivitet och kvalitet i 
allmänhet om den blir rätt hanterad. Informationsdelning samt informationshantering kommer 
fortsätta vara viktiga faktorer i framtiden och kommer öka samtidigt som tillgängligheten på 
informationen ökar. Vidare hävdade Lidgren att digitaliseringen frigör mer tid åt annat som 
revisorn kan fokusera på. I sin tur får den rådgivande rollen som revisorn har idag ett ännu 
större utrymme i framtiden. Lyckstedt påpekade också att rådgivningen och de arbetsuppgifter 
revisorn har idag kommer vara densamma i framtiden men att det kommer ske mer arbete i 
system där analyser kommer genomföras. Tingström trodde precis som Lidgren att revisorer 
kommer bli mer effektiva, utföra snabbare analyser och kommunicera med kunder på ett 
effektivare sätt samt få mer stöd och hjälp i revisionen genom digitaliseringen.  
 
Lidgren, Lyckstedt och Tingström ansåg inte att digitaliseringen kommer leda till något 
negativt i framtiden utan snarare tvärtom, det kommer vara till hjälp för att öka effektiviteten 
och kvalitetssäkra fler moment i revisionen. Kjellström ansåg dock att det finns risker där 
ökad specialisering leder till mindre rådgivning i den framtida revisionen. Det innebär att det i 
framtiden kan finnas byråer som har delat upp dessa tjänster genom att vissa byråer ägnar sig 
åt endast revision och andra åt konsultation. Det skulle istället resultera i kompetens- och 
kvalitetssänkningar eftersom det är rådgivningen till kunden som gör att revisorn utvecklas.  
 
Eftersom information blir allt mer lättillgänglig, med aktuella siffror från företagets databaser, 
leder det till att intresset för revisorns hantering kring tryckta bokslut minskar (Zhao et al., 
2004). Respondenterna i denna studie nämner däremot andra faktorer som kan vara orsaken 
till att revisorer minskar i framtiden. Lyckstedt och Tingström ansåg att revisionsyrket medför 
en hel del krav och kontroller och att digitaliseringens utveckling kan vara påfrestande för 
många. Båda respondenterna nämnde att intresset för revision bland unga, främst studenter, 
inte är lika stort och det leder till brist inom yrket. Det kan handla om att de inte vet vad 
revisionsyrket innebär eftersom de har en egen uppfattning av vad yrket är och den 
uppfattningen kanske inte stämmer överens med hur det är i praktiken. 
 
Respondenterna berättade att mänsklig kompetens fortfarande kommer behövas i framtiden 
och att arbetsuppgifter kommer innefatta mer övergripande analyser och att jobba mer i 
kundens system och i sin tur bli mer effektiva. Tingström ansåg dock att robotar kommer vara 
till hjälp vid analyser på kort sikt men på lång sikt trodde han att de kan ta över vissa av 
revisorns arbetsuppgifter. Men han poängterade att mänsklig kompetens kommer behövas 
oavsett och att revisorn kommer få stöd i sin revision av teknik i allmänhet, av både datorer 
och robotar.  
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6.	  Slutsatser	  och	  diskussion	  
I följande avsnitt presenteras slutsatser som besvarar studiens syfte och forskningsfrågor, 
vidare förs en diskussion kring ämnet. 
 
6.1	  Slutsatser	  
Syftet med arbetet var att studera vilken påverkan digitaliseringen har medfört inom 
revisionsyrket. Specifikt undersöktes hur effektivitet och kvalitet av revisionen har förändrats i 
samband med digitaliseringen. Den ständiga utvecklingen av digitaliseringen har i allmänhet 
påverkat revisionsyrket positivt samt öppnat upp för möjligheter. Det är kostnadseffektivt att 
implementera digitalisering i sitt bolag. Tekniken är under ständig utveckling och när den 
hanteras på rätt sätt blir arbetet bli mer effektivt. Den tydliga förändringen inom yrket är den 
ökade effektiviteten som har bidragit till fler revideringar per revisor, bättre analyser och ökad 
kvalitet. När revisorns arbete sker snabbare innebär det att fler kvalitetskontroller kan 
genomföras och i samband med detta ökar kvaliteten av revisionen. Det är även en betydande 
faktor att inom bolaget utföra interna kontroller för det leder till ytterligare kvalitetshöjningar. 
Detta är möjligt tack vare digitaliseringen som medfört ny informationsteknik. Det är även 
viktigt att besitta kunskap inom IT som bolaget implementerar för att inte lägga ner mer tid än 
nödvändigt på tekniken. Skulle för mycket fokus läggas på tekniken försämras effektiviteten 
och kvaliteten av arbetet. 
 
En svaghet med digitaliseringens utveckling är att det idag förekommer bristande kunskap 
inom IT och därför är det viktigt att utbilda de anställda för att få en snabbare 
revisionsprocess. I framtiden krävs det att de anställda har kunskap inom IT och hänger med i 
den ständiga utvecklingen av tekniken för att bidra till ökad effektivitet inom bolaget. En 
annan svaghet digitaliseringen medfört är färre fysiska möten med kunden. Detta gör förvisso 
att arbetet blir effektivare när revisorn slipper åka ut till kund men de fysiska mötena är av 
stor betydelse för revisionsyrket. Detta eftersom en stor del av yrket handlar om att träffa 
kunderna. Färre personliga möten med kunden i framtiden innebär inte att kunden förlorar sitt 
inflytande i revisionen. Revisorn tillhandahåller en tjänst och kunden har en viktig roll i 
processen där revisor och kund diskuterar händelser inom bolaget. På så sätt är den sociala 
kompetensen viktig samt att kunna förstå kunden. Revisorn kan genom detta utföra revisionen 
bättre och förstå händelser i kundens bolag bättre. 
 
Det finns även många möjligheter som utvecklingen av digitaliseringen har öppnat upp för. 
Revisorns arbete sker nästintill helt digitalt, vilket har medfört att pappersarbete har minskat. 
Det är enklare att tyda dokument, det råder bättre och snabbare kommunikation mellan 
kollegor och kunder. Även hantering av data och information från kunder har blivit mer 
effektivt. Informationstekniken är under ständig utveckling och i takt med detta tillkommer ny 
teknik som skapar förutsättning för ytterligare ökning av effektivitet och kvalitet i framtiden. 
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6.2	  Diskussion	  
Det är svårt att avgöra hur utvecklingen av digitaliseringen kommer se ut i framtiden. 
Resultatet av effektiviteten och kvaliteten efter implementering av digitalisering ser olika ut 
beroende på hur länge bolaget haft detta arbetssätt. Digitaliseringen är en process som 
utvecklas ständigt och det krävs att revisionsbranschen samt lagstiftningen hänger med för att 
fler fördelar ska kunna dras av denna utveckling.  
 
Vi tror att effektiviteten och kvaliteten inom revisionsyrket kommer fortsätta att öka i 
framtiden. Det finns tydliga tecken på att tekniken kontinuerligt förändras till det bättre och 
skapar förutsättning för att höja effektivitet och kvalitet inom bolag. Molnbaserade lösningar 
kommer användas av fler bolag i framtiden när ny lagstiftning tillkommer eftersom det 
troligtvis kommer finnas ett större skydd för känslig information.  
 
Även om digitaliseringens utveckling leder till att det i framtiden tillkommer robotar på 
arbetsplatsen, kommer behovet av mänsklig kompetens finnas kvar. Skulle den inte behövas 
till en arbetsuppgift som övertagits av en robot, kommer den mänskliga kompetensen ändå 
vara nödvändig vid kvalitetssäkring eller bedömning av slutresultatet. Arbetsuppgifter kan 
komma att förändras ännu mer eftersom digitaliseringen är något som alla revisionsbolag 
måste anpassa sig efter för att konkurrera på marknaden.  
 
De flesta vetenskapliga artiklarna i teorin är skrivna mellan år 1958–2005. Det märks att 
informationen från artiklarna inte varje gång stämde överens med det respondenterna lyfte 
under intervjuerna. Detta kan vara en anledning till att informationen i figur 1 och 2 skiljer sig 
åt. Som tidigare nämnt är tekniken en avgörande faktor för digitaliseringen och den utvecklas 
kontinuerligt. Studiens respondenter gav svar utifrån dagens teknik och det är möjligt att den 
teknik som fanns tillhanda mellan år 1958–2005 inte var lika utvecklad som dagens. Det kan 
vara en bidragande faktor till varför de tidigare forskarna inte uppgav fler svar som 
respondenterna i denna studie nämnt. Ju närmare forskningen låg i tid med våra intervjuer 
som genomfördes 2018, desto mer gick att koppla med empirin. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 
1. Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor? 
2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  
 

Digitalisering 
3. Vad betyder digitalisering för dig som revisor? 
4. Anser du att det är viktigt med digitalisering? 
5. Arbetar ni mer digitaliserat idag jämfört med för några år sedan? 
6. På vilket sätt har ni implementerat digitaliseringen i ert företag?   
7. Har digitaliseringen lett till begränsningar av arbetet? 
8. Vilka möjligheter öppnar digitaliseringen upp för?  
 
IT 
9. Arbetar ni med molnbaserade lösningar? Om ja,  
   a) Hur har det påverkat effektiviteten av revisionen jämfört med innan införandet av denna     
   lösning?  
   b) Hur har det påverkat kvaliteten av revisionen jämfört med innan införandet av denna  
   lösning? 
10. Använder ni nya IT-system i arbetet i samband med digitaliseringen?  
   a) Ökar dessa effektiviteten? 
   b) Ökar dessa kvaliteten? 
 
 Styrkor och svagheter 
 11. Vilka fördelar upplever ni med den ökade digitaliseringen inom revisionen? 
 12. Vilka nackdelar upplever ni med den ökade digitaliseringen inom revisionen?  
 
 Kvalitet 
 13. Har kvaliteten av arbetet kring revisionen påverkats? På vilket sätt? 
 14. Hur mäter ni att revisionen håller en god kvalitet? Har ni mätetal/statistik på om   
       kvaliteten har förbättrats i samband med digitaliseringen? 
 15. Vilken koppling finns det mellan digitalisering och kvaliteten av revision?  
 
 Effektivitet 
 16. Hur har effektiviteten av arbetet kring revisionen påverkats? 
       a) Hinner ni med fler revideringar per revisor nu i samband med digitaliseringens    
       framfart?  Hur många fler i så fall? 
       b) Hur mycket tid lägger ni på en revidering idag jämfört med tidigare? 
       c) Hur mäter ni att effektiviteten har ökat? Har ni mätetal/statistik på om effektiviteten      
       har ökat i samband med digitaliseringen? 
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Framtiden 
17. Vilka förväntningar har du inför framtiden på revisionsyrket? 
18. Med hänsyn till digitaliseringens utveckling, hur tror ni att framtidens revision kommer att   
      se ut? T.ex. arbetssättet. 
19. Vilka kompetenser tror du kommer vara viktiga för framtida revisorer? 
20. Tror du att antalet revisorer kommer att minska? Och kommer revisorer få andra    
      arbetsuppgifter? (T.ex. att de får en mer rådgivande roll) 
 
 


