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Förord
Uppsatsprocessen har varit en utmaning på olika sätt. Motivationen har gått upp och ner och
frustration har uppstått i perioder då skrivandet inte flutit på som vi velat. Dock har vi hela tiden
haft stöd av varandra eftersom båda har varit lika engagerade i processen.
Vi har haft stort stöd av vår handledare, docent Arne Söderbom, som vi vill tacka för det stöd
och den feedback vi fått under processens gång. Genom utmanande frågor och feedback fick vi
möjlighet att utveckla våra idéer.
Vi uppskattar respondenterna, som på ett tillmötesgående sätt, ställde upp på intervjuer och har
bidragit med kunskaper och erfarenheter till vår studie. Utan er hade inte studien varit
genomförbar. Därför vill vi rikta ett stort tack till er.
Vi vill även tacka alla runt omkring oss som funnits där och som stöttat oss när frustration
uppstått samt tacka varandra för det goda samarbetet. Tack vare den kunskap och engagemang
som vi båda gett i uppsatsprocessen har vi kunnat skapa en uppsats som vi idag är nöjda
med.
Trevlig läsning,
Halmstad 2017-05-18

Sara Bengtsson
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Sammanfattning
Digitalisering är en process som förändrar affärslandskapet och samhället genom bland annat
avmaterialisering. Det nya affärslandskapet ger marknaden nya förutsättningar. Det bildas nya
affärsmodeller med hjälp av mjukvaror och andra beståndsdelar. Hur digitaliseringen och den
IT-utveckling som följer, påverkar och förändrar revisorns arbete är ett relativt outforskat
område. Vi vill forska kring området. Syftet är att beskriva digitaliseringstrenderna och hur de
kan komma att förändra revisorns arbete, för att skapa förståelse för dessa förändringar.
Abduktiv och kvalitativ metod användes. Personliga intervjuer genomfördes med åtta
respondenter med olika erfarenhet och kunskap. De intervjuade respondenterna var fyra yrkesverksamma revisorer, en systemutvecklare, en universitetsadjunkt och ordförande för XBRL
Sweden. Vi intervjuade även chefen för Revisorsinspektionen för att få ett helhetsperspektiv på
situationen. Problemformuleringen i studien var: Vilka är de pågående digitaliseringstrenderna
inom revision och hur kan revisorns arbete komma att förändras på grund av dem? Resultatet
i studien visar att automatiseringen av revisorns arbetsuppgifter är en trend som kommer att
fortsätta. Automatiseringen kan förenkla arbetet vid den allt mer löpande revisionen som
kommer att ske. Revisorns arbete går mot mer analyser på grund av det. Pappershanteringen
försvinner i revisorns arbete och de arbetar istället med molnbaserade tjänster, vilket är en trend
i branschen. På grund av molntjänsterna kan revisorerna arbeta allt mer på kontoret istället för
att åka ut till kunderna. Det kan dock innebära en försämrad förståelse för kundernas
verksamhet. Med tanke på all ny teknik kommer det att krävas mer IT-kunskaper. Revisorerna
får hantera allt större konkurrens från IT-revisorerna och eventuellt från andra nya yrkeskategorier. Säkerhetsfrågorna kräver mycket tid och resurser samt ökar i betydelse.

Nyckelord: Digitaliseringstrender, IT-utveckling, revisionsprocessen, reglering och
förändring av revisorns arbete.

Abstract
Digitalization is a process that changes the business landscape and society through, among other
things, dematerialization. The new business landscape gives the market new opportunities. New
business models are formed using software and other components. How the digitalization and
the IT development that follows, affect and change the auditor's work is a relatively unexplored
area. We want to study this area. The purpose of the study is to describe the digitalization trends
and how these could change the auditor's work, to create understanding for the changes.
Abductive and qualitative method was used. Personal interviews were conducted with eight
respondents with different experience and knowledge. Of all the respondents that were
interviewed, four of them were professional auditors, one system developer, one university
lecturer and the chairman of XBRL Sweden. We also interviewed the manager of the Auditor
inspection to get an overall perspective on the situation. The problem in the study was: What
are the current digitalization trends in auditing and how could the auditor's work change due
to these? The results shows that the automation of the audit is a trend that is likely to continue.
The automation can also make the ongoing audit during the year more simple to handle. The
auditors can focus more on analyzing. Due to the trend with the cloud services, the auditors will
no longer work as much with paper. The auditors can spend more time at the office, than at the
office of the customer company. This can result in a lack of understanding of the activity and
function of the customer’s company. Considering all the new technology coming with
digitalization, more knowledge in the area will be needed. Also, the auditors will experience
more competition from auditors specialized in IT and possibly from other new categories of
workers. The auditors will also be forced to think and work more with security when it comes
to information storage.
Keywords: Digitalization trends, IT development, audit process, regulation and changes in
the auditor’s work
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1 Inledning
Studiens syfte är att beskriva digitaliseringstrenderna och hur de kan komma att förändra
revisorns arbete för att skapa förståelse för dessa förändringar. I kapitlet presenteras en
bakgrund till revision och de förändringar som skett inom branschen. Därefter beskrivs och
diskuteras det valda problemet utifrån tidigare forskning på området. Vi eftersträvar att
beskriva vad det är för gap som saknas inom forskningen och varför det är intressant att studera
hur digitaliseringen förändrar revisorns arbete.
1.1 Bakgrund
Modern finansiell revision tog sin form under 1800-talet i England och Skottland (Öhman &
Wallerstedt, 2012). Det var då företag växte allt mer och blev beroende av att få kapital av
externa källor. Det finns bevis för att svenska företag hade frivillig revision från år 1650, men
revision började användas mer när investerare och företagsledning blev separerade. Precis som
idag blev revisionen ett sätt för investerarna att försäkra sig om att deras kapital förvaltades på
ett lönsamt sätt. Det fanns dock ingen standard eller given process för hur revision skulle
utföras, enligt Öhman och Wallerstedt (2012). Människorna som arbetade med revision
arbetade utifrån deras egen tradition eller kultur. De tog sin kunskap från sina arbeten som
bankmän, företagare eller chefer. Den metod, som revision skulle utföras enligt, kom senare.
Under industrialiseringen, då arbetet med revision blev mer strukturerat, blev metoderna
klarlagda och kraven på revisorerna ökade. Vid denna tid ökade även regleringen, som
revisorerna var och är tvungna att följa i sitt arbete. År 1912 tog revisorskommittén fram en
vägledning kring hur en revision skulle gå till och år 1923 bildades Föreningen Auktoriserade
Revisorer (FAR) enligt Öhman och Wallerstedt (2012).
Förändringar i revisionsbranschen pågick ständigt under 1900-talet enligt Öhman och
Wallerstedt (2012). De skriver att “Nya aktiebolagens bestämmelser om revisorer” publicerades
år 1946 av FAR. Under 1950-talet fick interna kontroller allt större uppmärksamhet under
revisioner. Revisorerna granskade inte längre allt material, utan gjorde istället en revisionsplan
och bestämde en signifikansnivå för arbetet. Enligt Öhman och Wallerstedt (2012) blev Sverige
år 1971 det tredje landet i världen att publicera rekommendationer inom revision. Enligt Kairos
Future (2016) har ekonomin genom historien präglats av många kriser. I slutet av 1980-talet
pågick en bankkris i USA och även under 1990-talet och i början av 2000-talet genomled
ekonomin kriser. Intresset för revision har blivit större och speciellt ifrågasättande på grund av
skandaler kring exempelvis Enron, WorldCom, Prosolvia och Skandia. Under hela 1900-talet
har revisorns roll utvecklats och blivit mer omfattande (Kairos Future, 2016). Sverige gick med
i EU 1995 och de svenska revisorerna blev officiellt en del av den internationella revisorskåren
(Öhman & Wallerstedt, 2012). I EU sker diskussioner kring nya regleringar inom revision och
redovisning. I huvudsak gäller det hårdare reglering (Kairos Future, 2016).
Enligt Kairos Future (2016) är digitaliseringen en stark trend i samhället idag och påverkar både
människor och företag. Digitalisering är utvecklingen och den ökade användningen av tekniska
program och verktyg i samhället. Enligt FAR är ökande prispress, nya teknikmöjligheter samt
ökning av aktörer på området, tecken på att branschen håller på att förändras i grunden (Kairos
Future, 2016). Lennartsson (2015) påstår att det sker en automatisering av många processer
inom redovisning och revision. Automatisering kan beskrivas av att manuella arbetsuppgifter
ersätts av tekniska verktyg och lösningar (Lennartsson, 2015). Brands och Smith (2016) hävdar
att teknologi och automatisering har skapat förutsättningarna för innovation och effektivitetsförbättringar under de senaste 50 åren.
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Teknikens roll i arbetslivet är bland annat att förstärka processerna som redan finns (Kairos
Future, 2016). Förr kom skrivmaskiner, datorer och annat som hjälpmedel i arbetet. Därefter
införskaffades mer tekniska lösningar, vilket gör att företags hantering av dokument är enklare
idag. Tekniken kan även komplettera vad som ska göras eller till och med ersätta arbetet helt
(Kairos Future, 2016). Möjligheterna för ekonomer och analytiker växte, enligt Gilan och
Hammarberg (2016), när kalkylsystemen kunde användas på persondatorn. Då började
utvecklingen av olika applikationer med administrativt syfte som effektiviserade affärsprocesser (Gilan & Hammarberg, 2016). Information kan digitaliseras, sorteras och spridas mer
effektivt när den är digital, menar Kairos Future (2016). Informationsteknologin har, enligt
Magnusson och Nilsson (2014), utvecklats från att endast kunna beräkna små tal till att kunna
hantera stora mängder data samtidigt. Systemen leder till en ökad harmonisering och optimering
av hela företagets processer (Magnusson & Nilsson, 2014).
1.2 Problemdiskussion
Enligt Gilan och Hammarberg (2016) skapades 90 procent av världens datamängd under de
senaste två åren. De påstår även att det kanske inte dröjer lång tid innan det tar ännu mindre tid.
Digitalisering har tidigare skett genom en mer evolutionär process, det vill säga mer långsamt.
Nu sker digitalisering mer progressivt och blir därför mer betydande att anpassa sig till.
Carrington (2014) skriver att digitalisering är en ständigt pågående process, vilket påverkar
branschen, revisorns arbete och IT-utvecklingen. Kairos Future (2016) beskriver digitalisering
som avmaterialisering av samhället. Kloviené och Gimzauskiene (2015) menar att utvecklingen
har gjort att företagen har blivit tvungna att ta till sig nya modeller och instrument för att få
fram finansiella rapporter för beslutsfattandet. Instrumenten, modellerna och rapporterna måste
revisorerna kunna förstå och tolka. Kairos Future (2016) påpekar att digitalisering har förändrat
många branscher och kommer att förändra redovisning och revision mer inom den närmsta
framtiden.
Precis som Andersson och Engström (2016) skriver, är frågan kring digitaliseringens påverkan
på revision ur svensk kontext, relativt outforskat. De studerade hur digitalisering och
automatisering ser ut idag inom revision och hur de kan påverka och hanteras av branschen. De
menar att digitalisering kan öka kvalitén på revision, att revisionen går mot att använda mer
dataanalys och analytisk granskning samt att behovet av mindre kvalificerad personal minskar.
Andersson och Engström (2016) säger att mer IT-kunskap kommer att krävas av revisorerna.
Det forskningsgap vi vill fylla igen är hur digitalisering och den IT-utvecklingen som följer kan
komma att förändra revisorns arbete.
Det pågår en debatt kring att big data1 kommer att öka i betydelse i framtiden (Cameran &
Campa, 2016). Elektronisk tillgång på information har, enligt Davenport (2000), lett till att
revisorer har tillgång till mer information än tidigare. Det skapar möjlighet för effektivare
revisionsarbete och mindre kostnader för företagen. Tidigare forskning av Belfo och Trigo
(2013) visar att harmonisering och spridning av finansiell information gör att risken för adverse
selection och andra informationsproblem minskar. Eventuella investerare tjänar på det ökande
informationsutbudet och kan därmed utsätta sig för en lägre risk. Eftersom mer hanteras digitalt,
visar tidigare forskning att det är betydelsefullt att lämplig teknologi används (Belfo & Trigo,
2013). Molntjänster2 gör att informationen blir tillgänglig var som helst för revisorn, vilket
underlättar deras arbete (Kairos Future, 2016). Molnbaserade tjänster är, enligt Carretero och
Blas (2014), en ny trend inom informationsteknologin.
1

Big data är den ökande mängden data och information som finns tillgänglig (Sledgianowski, Gomaa & Tan,
2016).
2
Molnbaserade tjänster är tjänster som tillhandahålls över internet (Kairos Future, 2016).

2

Extensible Business Reporting Language (XBRL) är en datastandard som tillhandahåller taggar
för finansiella tillgångar eller faktorer (Liu, Luo & Wang, 2017). Länder som Belgien, Chile,
Japan, Danmark och Spanien har gjort XBRL till standard (Liu et al., 2017). Beslutet att göra
XBRL till en standard i EU togs av EU-kommissionen i januari 2016 (Lennartsson, 2016).
Arnold (2016) skriver att de nya system och digitala verktyg som kommer, skapar möjligheter
och att de kan ge komparativa fördelar. Kloviené och Gimzauskiene (2015) påpekar att ny
teknik endast är användbar om företagen tar till sig den. Samtidigt beskriver ErikssonZetterquist (2009) institutionell teori, som säger att det finns institutionella ramverk som
organisationerna håller sig inom. Organisationer vill framstå som moderna och rationella och
tar därför till sig moderna sätt och idéer. Revisionsbyråerna följer således idéer och trender
bland organisationer och förändrar möjligtvis sitt arbetssätt och struktur efter vad som anses
modernt och rationellt.
Revisorernas arbete består, enligt Carrington (2014), av följande steg: accepterande av klient,
upprättande av revisionsplan, utförande av granskning och avslutas med rapportering och
utvärdering. Det kombineras med att följa Bokföringslagen och International Standards of
Auditing (ISA). Förändringar i regleringen kan göra att revisionsprocessen förändras
(Carrington, 2014). Revisorn måste även förstå risken som uppkommer med användning av
tekniska system. Enligt Belfo och Trigo (2013) har därför IT och teknik blivit mer betydelsefullt
för affärsvärlden.
1.3 Problemformulering
Vilka är de pågående digitaliseringstrenderna inom revision och hur kan revisorns arbete
komma att förändras på grund av dem?
1.4 Syfte
Studiens syfte är att beskriva digitaliseringstrenderna och hur de kan komma att förändra
revisorns arbete för att skapa förståelse för dessa förändringar.
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1.5 Disposition

Kap. 2

•Andra kapitlet behandlar studiens teorimodell samt olika teoribegrepp som presenteras i
teorikapitlet. Först presenteras digitalisering som begrepp, därefter presenteras IT-utvecklingen
samt olika system och verktyg som revisorn använder. Revisionsprocessen, institutionell teori,
reglering samt förändringar i revisorns arbete presenteras även. Därefter beskrivs möjligheter
och utmaningar för revisorerna de kommande åren.

Kap. 3

•Kapitel tre behandlar metodiken som använts i studien. Vårt metodval av abduktiv och kvalitativ
metod presenteras. Val av respondenter, hur informationsinsamlingen har gått till samt
tillvägagångssättet för operationalisering av intervjufrågorna och analysmetoden diskuteras.
Slutligen följer en diskussion kring validitet och reliabilitet. Även en etisk reflektion ges för
insamling av det empiriska materialet.

Kap. 4

Kap. 5

Kap.6

Kap. 7

•Det empiriska materialet presenteras i kapitel fyra. Där presenteras material från
respondenterna, vilka är revisorer, systemutvecklare, XBRL Swedens ordförande,
Revisorsinspektionens chef samt en universitetsadjunkt från Högskolan i Borås.
•Revisorsnämnden bytte 1 april 2017 namn till Revisorsinspektionen.

•I det femte analyserande kapitlet beaktas både den teoretiska referensramen och det empiriska
materialet. Syftet är att analysera fram ett svar på vår frågeställning med hjälp av resonemang
från tidigare forskning och det empiriska underlaget.

•Utifrån analys materialet resoneras fram svar på vår frågeställning som presenteras i det sjätte
kapitlet, vilket ger resultatet i studien.

•Vidare presenteras slutsatserna från arbetet i det sjunde kapitlet. Slutsatserna kommer från den
tidigare analysen och resultatet. Även studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning
presenteras.
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2 Teoretisk referensram
Kapitlet beskriver olika delar inom revision och bygger på en teorimodell som beskriver
processen. Teorimodellen visar de relevanta faktorer som teorikapitlet bygger på. Processen
som kan komma att förändra revisorns arbete börjar med digitaliseringstrender varför
digitalisering som begrepp och olika framtidstrender som påverkar branschen presenteras. ITutveckling och de olika verktyg och system som revisorerna använder sig av i sin
revisionsprocess beskrivs. Vidare beskrivs revisionsteori, revisionsprocessen, intern kontroll
och risk för att skapa förståelse för hur revisionen ser ut idag. Studien bygger på institutionell
teori och hur omgivningen påverkar organisationer. Regleringen på området presenteras och
slutligen beskrivs förändringar i revisorns arbete med de möjligheter och utmaningar som
revisorn står inför.
2.1 Teorimodell
I teorimodellen, figur 1, beskrivs de relevanta begrepp som referensramen bygger på. Eftersom
Carrington (2014) beskriver digitalisering som en ständigt pågående process, är studien
uppbyggd efter hur processen som förändrar revisorns arbete ser ut. Pilarna avser förändringsprocessen i revisorns arbete och börjar med digitaliseringstrender. För att besvara vår
frågeställning inleds teorin med hjälp av Kairos Future (2016), som ger en definition på
digitalisering. Det är en process som förändrar affärslandskapet och samhället genom
avmaterialisering. Digitalisering är en faktor som påverkar revisorns arbete genom ITutvecklingen, enligt Kairos Future (2016). Därför är nästa steg i processen som förändrar
revisorns arbete IT-utvecklingen. Ny teknik utvecklas, vilket påverkar revisorns arbete genom
de verktyg och lösningar som revisorn kan börja använda sig av i arbetet. Lennartsson (2015)
beskriver automatisering som en process där manuella arbetsuppgifter ersätts med olika ITtekniska lösningar. Även molntjänster är, enligt Carretero och Blas (2014), en ny trend inom
informationsteknologin.
Olika program och system som revisorerna har använt och använder sig av förklarar hur
revisorernas arbete förändras. Där presenteras exempelvis Standard Import Export (SIE)
formatet av SIE-Gruppen och Monitoring Control Layer (MCL) som Byrnes et al. (2015) påstår
löser de problem som Embedded Audit Modules (EAM) hade. EAM är ett annat system som
revisorerna använder sig av i sitt arbete (Byrnes et al., 2015). Även XBRL-språket, som Lindén
(2014) menar är en standard som är byggd för att hantera finansiell information, är
betydelsefullt för revisorerna. Standard Audit File for Tax (SAF-T) som är en standard, enligt
Committee on Fiscal Affairs (CFA) (2005), presenteras under program och system som
revisorerna använder. Dessa beskrivs för att skapa en förståelse för vilka program och system
som revisorerna använder sig av idag. Vilka format, verktyg och andra lösningar som
revisorerna använder påverkar deras arbete. Det är således av stor betydelse att revisorerna kan
hantera implementeringen av dessa på ett effektivt sätt (Mahzan & Lymer, 2014).
IT-utvecklingen leder därefter till förändringar i revisionsprocessen, vilket kan komma att
förändra revisorns arbete. Revisionsprocessen är därför nästa steg i processen som leder till
förändringar i revisorns arbete. Porter, Simon och Hatherly (2014) och Carrington (2014)
beskriver vad revision innebär. Därefter beskrivs hur revisionsprocessen ser ut. På grund av ITutvecklingen kan delar av revisionsprocessen förändras eller till och med ersättas helt. Därför
presenteras revisionsprocessen som den är idag med hjälp av Carringtons (2014) fyra olika
delar. De består av företagsledningens påståenden, bestyrkandeåtgärder, dokumentation och
rapportering. Intern kontroll är en granskningsmetod i revisionsprocessen som påverkas av hur
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utvecklingen av revisorernas olika system förändras. Därför tar studien upp vad intern kontroll
är, med Hillo och Weigands (2016) definition.
Omgivningen påverkar revisorns arbete på flera olika sätt enligt Eriksson-Zetterquist (2009).
Institutionell teori visar hur omgivningen och institutioner påverkar organisationer (ErikssonZetterquist, 2009). Teorin kan vara till hjälp vid en förklaring kring revisionsbyråernas agerande
med ny teknik, med tanke på digitaliseringen. Regelverken förändrar också revisorns arbetssätt
eftersom revisorerna, enligt Filipovic (2014), måste anpassa sig efter de förändringar som sker
i regelverken. Därför beskrivs regleringen som en faktor som både påverkar revisionsprocessen
och förändrar revisorns arbete. När omgivningen förändras måste regelverken anpassas till den
nya omgivningen. Frågan är hur dessa förändringar påverkar revisorns arbete och om reglerna
följer med i den snabba IT-utvecklingen. Revisorn kan bli tvungen att ändra i sina rutiner och
arbetssätt eftersom regleringen förändrats utifrån digitaliseringens påverkan (Filipovic, 2014).
Ovanstående faktorer leder till förändringar i revisorns arbete. Kairos Future och Kempe (2013)
har kommit fram till att det pågår en teknikutveckling som kommer att förändra revisionsprocessen för revisorerna. Elefteire och Badea (2016) anser att den ökande användningen av
olika tekniska system har lett till flera möjligheter för revisorerna. Samtidigt anser Pan och
Seow (2016) att revisorerna saknar de avancerade IT-kunskaper som behövs i dagens
digitaliserade samhälle. Därför presenteras även möjligheter och utmaningar som revisorerna
kan komma att ställas inför de kommande åren. Genom denna process, utifrån teorimodellen,
skapas förutsättningar för att svara på frågan vilka de pågående digitaliseringstrenderna inom
revision är och hur revisorns arbete kan komma att förändras på grund av dem.

Figur 1. Teorimodell

2.2 Digitalisering
Digitalisering är enligt Kairos Future (2016) en process som blir mer betydelsefull att förstå
och anpassa sig efter. Det beror på att digitaliseringen är en process som förändrar
affärslandskapet och samhället genom bland annat avmaterialisering. Det nya affärslandskapet
ger marknaden nya förutsättningar. Det bildar nya affärsmodeller med hjälp av mjukvaror och
andra faktorer. Med ny teknik blir informationen mer lättillgänglig för vem som helst, vilket
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effektiviserar arbetet. Information kan digitaliseras, sorteras och spridas mer effektivt när den
är digital, menar Kairos Future (2016).
Möjligheterna för ekonomer och analytiker växte när kalkylsystemen kunde användas på
persondatorn (Gilan & Hammarberg, 2016). Då började utvecklingen av olika applikationer
med administrativt syfte. Teknologisk utveckling och förändring är betydelsefullt för alla
företag. Bland annat skapas nya kommunikationsmöjligheter och nya sätt att rapportera in de
finansiella rapporterna. Ett exempel är hemsidor, med så kallat HyperText Markup Language
(HTML-baserad rapportering). En del företag försöker även använda mobila applikationer för
att göra sin information ännu mer tillgänglig (Federation of European Accountants (FEE),
2015). Gilan och Hammarberg (2016, s. 8) skriver “Vi kommer aldrig att möta så lite teknologi
som idag.” Gilan och Hammarberg (2016) menar att världen blir mer digital och att förändring
är det enda som är konstant idag. Det finns två vägar att gå, antingen att stänga sig inne och inte
ta till sig digitaliseringen eller att acceptera att världen är under ständig förändring. 50 procent
av alla arbeten förutspås vara ersatta år 2030. Detta måste dock inte innebära en massiv
arbetslöshet. När arbeten försvinner kan, enligt Gilan och Hammarberg (2016), andra
uppkomma.
2.2.1 Trender
Framtidstrenderna som formar framtiden är indelade i tre olika trender, vilka Kairos Future och
Kempe (2013) beskriver som: drivkrafter i samhället, samhällstrender och branschtrender.
Drivkrafterna är långsiktiga förändringar som Kairos Future och Kempe (2013) delar upp i
digitalisering, strukturering, demografi, ökad skuldsättning och globalisering. Dessa långsiktiga
förändringar innebär att teknikutvecklingen fortsätter. Det leder till att spridningen av
information ökar och blir snabbare. Informationsflödet blir mer globalt, vilket är en orsak till
att världen blir mer globaliserad. Enligt Kairos Future och Kempe (2013) leder globaliseringen
till mer konkurrens mellan företagen på internationella marknader.
Samhällstrenderna är också långsiktiga förändringar som Kairos Future och Kempe (2013)
delar upp i ökad transparens, breddad mediemedverkan, att det är digitalt i realtid och att det
blir mer platsoberoende. Samhällstrenderna inkluderar även att företagen tar mer samhällsansvar, ökade kundkrav och att privata alternativ ökar. Samhällstrenderna innebär att det blir
lättare att sprida information från företag till samhälle. Teknikutvecklingen leder till att det går
att arbeta var som helst, vilket gör att arbetsuppgifter kan flyttas utomlands där arbetskraften är
billigare. Enligt Kairos Future och Kempe (2013) blir det mer betydelsefullt med frågor som
berör miljö, etik och socialt ansvarstagande. Kunderna ställer högre krav på företagen gällande
hållbarhetsfrågor.
Branschtrender är, enligt Kairos Future och Kempe (2013), att rådgivning ökar i omfattning
och att utbudet av nya tjänster växer. Andra branschtrender är att revision blir mindre attraktivt,
att tjänstearbeten blir mer automatiserade och att internationell reglering ökar. Efterfrågan på
aktiv kommunikation och professionalisering av offentliga sektorn ökar. Flertalet mindre
företag väljer bort revision eftersom de känner att revisionen inte längre tillför något värde.
Redovisningstjänster har till stor del automatiserats och enligt Kairos Future och Kempe (2013)
blir även revisorsrollen mer automatiserad. Årsredovisningar anses vara gamla redan när de
publiceras och därför ökar kravet på ständig tillgång till den löpande bokföringen. För revisorn
kommer ny lagstiftning, vilket revisorerna måste anpassa sig efter. Intressenter och företag
efterfrågar mer information om vad revisorn gör i sitt arbete. Om revisorn kommunicerar mer
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menar Kairos Future och Kempe (2013) att företaget får en bättre förståelse för arbetet och kan
känna att det är prisvärt.
2.3 IT-utveckling
Mjukvaruleverantörer kommer, enligt Kairos Future (2016), att få en större påverkan och
inflytande på branschens struktur i framtiden. Automatisering kommer att förändra hur
redovisning och revision utförs. Det är möjligt att kognitiva robotar används i framtiden, menar
Kairos Future (2016). För bolagen handlar det om att kombinera effektiva automatiserade
lösningar och rådgivning samt att bibehålla goda kundrelationer. FEE (2015) förklarar att
företagsrapportering idag är envägskommunikation från företaget till intressenterna men att
tvåvägskommunikation är en möjlighet. Företagen vet inte vad intressenterna vill ha för
information men genom tvåvägskommunikation skulle rapporteringen kunna anpassas bättre.
2.3.1 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
Enligt Mahzan och Lymer (2014) är the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT), figur 2, en modell som visar individers accepterande av ny teknik. Modellen har
fyra stora element, vilka är förväntad prestanda, förväntad ansträngning som tekniken kräver
av medarbetaren och om strukturen som krävs finns i organisationen. Det sista elementet är
socialt inflytande, det vill säga om individen upplever att andra tycker att den nya tekniken ska
användas. Accepterandet påverkas dessutom av fyra faktorer, vilka är kön, ålder, frivillighet
och erfarenhet.

Figur 2. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh, Morris, Davis & Davis,
2003).

Enligt Mahzan och Lymer (2014) tyder modellen UTAUT på att faktorerna påverkar huruvida
individer tar till sig nya Computer Assisted Audit Tools and Techniques (CAATTs), vilket är
datorbaserade revisionsverktyg. Enligt UTAUT finns en direkt effekt av förväntad ansträngning
som medarbetaren tror tekniken kräver. Strukturen i organisationen påverkar motivationen hos
revisorerna att ta till sig tekniken. Det kan vara betydelsefullt att information om fördelar med
de digitala verktygen kommer fram samt att det finns stöd från leverantörer och företagsledning.
Omgivningens åsikter kring implementering av nya system påverkar medarbetarna. Mahzan
och Lymer (2014) påtalar att det även är av stor betydelse att det finns tillräckligt med kunskap
för implementering av nya verktyg och program inom organisationen.
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2.3.2 Automatisering
Lennartsson (2015) beskriver automatisering som en process där manuella arbetsuppgifter
ersätts med olika IT-tekniska lösningar. Automatisering är användbart för att minska
kostnaderna. För revisorn innebär automatiserade arbetsuppgifter att risken för mänskliga fel
försvinner, enligt Porter et al. (2014). Revisionsprocessen kan därmed göras effektivare, enligt
Kairos Future (2016). Tidigare forskning av Arnold (2016) visar att utvecklingen av automatisk
revisionsteknik kommer att ha en betydande inverkan på de som använder tekniken. Arbetet
kommer att effektiviseras men det kan även leda till att vissa arbetsuppgifter ersätts av tekniken.
Arnold (2016) tror att mer fokus kommer att läggas på att analysera big data. Kairos Future
(2016) visar att automatiseringen har lett till att revisorn inte behöver testa interna kontroller på
samma sätt som tidigare, eftersom mänskliga fel försvinner.
Lennartsson (2015) påstår att endast en liten del av det som skulle kunna automatiseras har
automatiserats. E-fakturor är en del av automatiseringen. Enligt Lennartsson (2015) kan datorn
själv matcha inköpsordern mot leverantörsfakturan och att det är en början till ett automatiserat
fakturaflöde. Dock finns det fler möjligheter till att automatisera mer av arbetsuppgifterna. Om
några år kan ett program, en robot eller någon annan IT-teknik ersätta många arbetsuppgifter.
Enligt Lennartsson (2015) finns det fler tjänster inom redovisning som kan automatiseras. Om
dessa tjänster automatiseras, som bland annat bokföring, fakturaflöden, kontering och
attestering, kan det underlätta även revisorns arbete. Det finns vissa tjänster som Lennartsson
(2015) tar upp, vilka inte kan automatiseras. De innefattar många av de tjänster som en revisor
gör. Det kan vara tjänster där det ska tas slutsatser. En robot eller ett system kan bara mata in,
ta fram och organisera data. Den kan inte dra slutsatser av datan. Dock har några självlärande
system utvecklats som kan fånga upp trender ur gammal data. Det kan fortfarande inte jämföras
med det revisorn gör i revisionen. På grund av att mer automatiseras kan revisorerna spendera
mer tid på analyserande och tolkning av resultaten, enligt Lombardi, Bloch och Vasarhelyi
(2014).
2.3.3 Big data
Sledgianowski, Gomaa och Tan (2016) beskriver big data som mängden data som finns, som
inte går att processa och analysera enbart med hjälp av traditionella teknologier. Enligt Kairos
Future (2016) slog termen big data igenom år 2009 med koppling till oljan som kallades big
oil. Det antydde att big data skulle bli värdefullt, precis som oljan. Information som skapas
digitalt har ökat över tid samt även lagringen av sådan information. Dessutom har förmågan
hos datorerna att analysera information ökat. Datorernas förmåga att finna rätt i mängder av
data kan även öka med hjälp av machine learning. En möjlighet med big data är att det finns
allt fler metoder för analysering för att leta efter samband och för att se ekonomiska flöden.
Dessutom har en studie, som Kairos Future (2016) tar upp, visat att företag som valt att använda
big data till sin fördel har ökat sina intäkter mer än andra företag.
2.3.4 Molntjänster
Molnbaserade tjänster är, enligt Carretero och Blas (2014), en ny trend inom
informationsteknologin. Molnbaserade tjänster är tjänster som tillhandahålls över internet,
enligt Kairos Future (2016). Utvecklingen drivs av kostnadstrycket, den ständiga uppkopplingen, att företagen eftersträvar effektivare processer och enklare lagring av information.
Kairos Future (2016) menar att det förenklar företagens affärsprocesser, vilket gör att företagen
kan fördela sina resurser på annat. Enligt Carretero och Blas (2014) gör molntjänster att mindre
engagemang krävs. Företagen kan, enligt Kairos Future (2016), föra över data som tidigare
funnits på egna datorer till en extern leverantör som lagrar data i molnet. Molntjänster gör att
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informationen blir tillgänglig var som helst för revisorn, vilket Kairos Future (2016) påstår
underlättar deras arbete.
En fördel med molntjänster, som Kairos Future (2016) ser, är att allt sker i molnet. Carretero
och Blas (2014) menar att det innebär obegränsat med förvaringsmöjligheter, vilket attraherar
kunder. Även pappershanteringen minskar eftersom mer kan lagras i molnet. Uppdateringar,
installationer och säkerhetskopior ansvarar leverantören för. Företagen ges också möjlighet att
följa sin redovisning i realtid. Eftersom fler använder molntjänster, även myndigheter och andra
aktörer, kan det bli billigare. Dessutom menar Kairos Future (2016) att molntjänster skapar
möjligheter inom forskningen eftersom det öppnar upp möjligheten att arbeta tillsammans
globalt. Risken behöver företagen inte själva hantera. Carretero och Blas (2014) menar att det
är leverantörernas ansvar. Li, Yu, Yang, Min och Wu (2016) påpekar att datan inte är i fysisk
form och att företaget därför inte har någon egen kontroll. Oavsett datastruktur, kan data gå
förlorad på något sätt. Det går inte att lita på molntjänster fullt ut, menar Li et al. (2016). Det
går inte att veta om leverantörerna av molntjänster döljer dataförluster för att rädda sitt rykte.
Brandas, Megan och Didraga (2015) påtalar risken för att finansiell redovisningsdata kan
försvinna, de lagliga utmaningarna och risken för informationsstöld. Det är problematiskt att
känslig data blir mer tillgänglig, exempelvis information om de anställda. Det finns också en
risk för att kommunikationen blir avbruten.
Digitalt i realtid är, enligt Kairos Future (2016), en samhällstrend. Idag sker inte någon
redovisning i realtid, men det kan bli en möjlighet tack vare molntjänster. Digitalisering skapar
möjligheter att i realtid ge ut redovisningsinformation för att företagets intressenter ständigt ska
kunna vara uppdaterade kring den löpande redovisningen. Ett sådant system skulle kunna
utgöras av att medarbetare lägger in kvitton i ett system för att bli direkt registrerade i
bokföringen. Därefter menar Kairos Future (2016) att nästa steg är analyserna och prediktiv
teknik, det vill säga att förutspå framtiden.
2.4 Program och system som revisorerna använder
Elefteire och Badea (2016) anser att många revisionssteg ersätts av datoriserad teknik. Det beror
på att det kommer mer datorbaserade system hos revisorernas kunder och för att mängderna
transaktioner i redovisningen ökar. Det finns olika program som revisorerna använder för att
kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror oberoende av vem som är programleverantör (SIE-Gruppen). Ett av dessa program är, enligt SIE-Gruppen, Standard Import
Export (SIE) formatet. Revisorn använder det för att kunna få ett företags redovisningsdata till
sin egen dator. SIE-formatet kan även användas för att få redovisningsdata från ett program till
ett annat inom företaget eller inom revisionsbyrån.
Ett annat program som kan användas av revisorerna är Embedded Audit Modules (EAM), enligt
Byrnes et al. (2015). EAM används inom företagets befintliga system. Revisorn kan bestämma
vilka tester EAM ska göra i klientens befintliga system. Revisorn kontrollerar sedan dessa tester
för att se om det är något som påverkat redovisningsdatan. Dock finns det en brist på acceptans
gentemot detta system, enligt Byrnes et al. (2015). Det beror på att EAM kan leda till en
försämrad systemprestation och skapa data som inte behövs. Monitoring Control Layer (MCL)
är ett system som Byrnes et al. (2015) påstår löser de problem som EAM har. MCL kräver
mindre underhåll än vad EAM gör, det sköter sig själv, samlar data från system och sätter ihop
lämpliga analyser. MCL kan även jämföra data mot specifika riktmärken eller andra kriterier.
MCL är, enligt Byrnes et al. (2015), en del av CAATTs som ska hjälpa till med att ge
kontinuerlig övervakning och kontroll. De signaler som upptäckts skickas till revisorn för
granskning.
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2.4.1 Computer Assisted Audit Tools and Techniques
Datorbaserade tekniker kallas CAATTs. Enligt Elefteire och Badea (2016) innebär det att
datorer används för att förenkla och automatisera revision. De program som används är
grundläggande mjukvara samt avancerade program. Mjukvara inom revision kan utföra bland
annat kalkyleringar, dataanalys, stratifiering, sortering och jämförelser. Genom att använda
digitala verktyg kan revisorn bland annat testa olika systems säkerhet, analysera
datorapplikationer och utföra riskidentifiering. Enligt Elefteire och Badea (2016) kan revisorn
även kontrollera interna kontroller samt undersöka filers integritet. Lombardi et al. (2014)
beskriver att datorbaserade revisionsverktyg, vilket CAATTs är ett samlingsnamn för, ofta
används i revisionsprocessen. Det används när data från företags system hanteras. Bland annat
används datorbaserade revisionsverktyg vid bedrägerikontroller, säkerhetstest och fortlöpande
övervakning. Elefteire och Badea (2016) påpekar att fördelarna med att använda CAATTs
bland annat är att revisorn får möjlighet att testa stora volymer av data, att revisorns risk minskar
och att revisorn får kontroll över urvalen genom statistiska tekniker. Revisionen blir även mer
flexibel och revisorn blir oberoende från det använda systemet.
Lombardi et al. (2014) menar att revisorer måste kunna hantera de utmaningar som kommer
med den ökande mängden av data, gällande insamling och arbetsprocess. Revisorerna måste
även ha ökad förståelse för avancerad teknik. Eftersom revisorn går ifrån manuell insamling av
data till olika stödprogram krävs, enligt Lombardi et al. (2014), att revisorn är bekväm med
systemen och litar på dem. Genom att använda revisionssystem får revisorn, enligt Arnold
(2016), mer kontroll över processen. Systemen ger dock mindre utrymme för beslutsfattande
och flexibilitet för medarbetarna eftersom systemen bestämmer strukturen på processen.
Insamling av data måste utföras på samma sätt för att passa in i systemet. Elefteire och Badea
(2016) hävdar att revisorn får större förståelse för de interna kontrollerna när system används.
Dock kan användningen av dessa system leda till att revisorn måste ändra sin granskningsmetod
för revisionen när allt fler dokument endast är tillgängliga elektroniskt.
2.4.2 Extensible Business Reporting Language
Extensible Markup Language (XML) är en standard som Lindén (2014) menar är till för utbyte
av data mellan olika system och internet. XML är, enligt XBRL3, olika riktlinjer för hur texter
och data ska konstrueras i olika format. XML är en standard med möjlighet att bygga vidare
mer profilerade standarder. Lindén (2014) menar att XBRL är en sådan profilerad standard,
vilken är byggd för att hantera finansiell information och annan utfallsrelaterad information.
XBRL-standarden sköter både lagring, överföring och presentation av finansiell information.
Fördelen som Lindén (2014) ser med XBRL är att det hanterar både text och siffror.
Informationen i XBRL-formatet är strukturerad för att kunna hanteras maskinellt av
myndigheter och näringsliv.
Sedan år 2015 är XBRL en svensk standard för finansiell rapportering, enligt XBRL4.
Bolagsverket samarbetar med Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Finansinspektionen och
XBRL Sweden för att implementera XBRL. Implementeringen av XBRL ska underlätta
rapporteringen av finansiell information för myndigheter och företag. XBRL används som
själva språket i digital finansiell rapportering. Dessa rapporter kallas, enligt Seele (2016), ofta
för XBRL-integrerade rapporter eftersom rapporteringen är integrerad med hanteringen av data.
XBRL är en global standard vad gäller företagsinformation. XBRL-språket bidrar till att
redovisningen kan integreras med andra system företagen har, vilket Belfo och Trigo (2013)
3
4

http://www.xbrl.se/vad-ar-xbrl/
http://www.xbrl.se/
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menar gör det mer effektivt. Den finansiella datan är taggad enligt XBRL. Taggarna motsvarar
tillgångar, men det kan även vara skulder, inkomster och annat i verksamheten. Taggen visar
också tillgången vid en specifik tidpunkt (International Financial Reporting Standards
(IFRS)5).
Genom att använda XBRL kan datahanteringen bli mer pålitlig och rapporteringen till
intressenter går fortare, ofta i realtid (Seele, 2016). Användningen av XBRL påverkar olika
parter i och runt företaget. Företagsledningen kan kontrollera företagets finansiella utveckling
i realtid och för externa intressenter minskar informationsasymmetrin. Användningen av XBRL
anser Pan och Seow (2016) påverkar både arbetet för redovisningsekonomer och för revisorer.
XBRL förväntas förbättra transparensen, informationens kvalité samt sök- och analysmöjligheterna för de som använder informationen från företagen. En studie av Liu et al. (2017)
kring företag i Belgien visade ett samband mellan dem som börjat använda XBRL, ökad
likviditet och minskad informationsasymmetri.
2.4.3 Standard Audit File for Tax
SAF-T är en internationell standard av Organisation for Economic Co-operation and
Development, som används för att exportera redovisningsdata till skattemyndigheter eller
revisorer (CFA, 2005). SAF-T gör att redovisningsdata lättare kan läsas eftersom data kan
integreras med det huvudsystem som mottagaren har. SAF-T kan hämta data från en eller flera
olika digitala källor, vilket innebär att revisorn inte behöver leta efter information i flera källor
(CFA, 2005). Compliance (2016) menar att revisorn får full tillgång till klientens transaktioner
när som helst. Företagen tjänar på att ta in SAF-T i sina system eftersom det är automatiserat,
vilket minskar kostnaderna och personalbehovet.
Fler länder har börjat med att implementera SAF-T. År 2005 var det 38 länder som använde
SAF-T (CFA, 2005). SAF-T är, enligt Compliance (2016), en del av den globala trenden mot
att förhindra skatteflykt. Än har inte alla länder samma krav på datainlämning men Compliance
(2016) menar att alla ska lämna in sin data i XML-format i framtiden, vilket SAF-T även byggs
på. Data i SAF-T kan dock, enligt CFA (2005), presenteras i olika filformat. Det innebär att
revisorn kan skapa data i det format de behöver. När informationen blir mer digital innebär det
mer komplexa system för revisorerna. SAF-T har, enligt CFA (2005), utvecklat system som
testar klientens interna kontroller. Datan blir lättare för revisorerna att läsa och hantera och då
blir det lättare för dem att kontrollera att data stämmer.
2.5 Revision
Porter et al. (2014) definierar revision som en systematisk process, där revisorn objektivt samlar
in och utvärderar bevis för transaktioner och ekonomiska händelser som skett i företaget. Det
görs för att säkerställa motsvarigheten mellan händelserna och de kriterier som finns för att
sedan kommunicera resultatet till användarna av de finansiella rapporterna.
2.5.1 Revisionsteori
Carrington (2014) beskriver vad revision är med hjälp av olika teorier. Dessa är försäkran,
förbättring och försäkring i nationalekonomiska traditionen samt två perspektiv, komfort och
legitimitet, i sociologiska traditionen.
I ett företag är ofta ägaren och företagsledningen separerade, vilket Carrington (2014) menar
leder till att företagsledningen inte alltid fattar beslut som gynnar ägaren. Revisorn granskar
5
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och försäkrar dem om att företagets redovisning är korrekt. Revisionen ska verka som en
försäkran om att företagsledningen verkar effektivt för ägarens intresse. Förbättring handlar,
enligt Carrington (2014), om hur revisorn ska förbättra informationsasymmetrin mellan
företaget och dess intressenter. Revisorn ska påverka redovisningen mot att bli bättre och lyssna
till de krav intressenterna har. Revisorn betraktas som en informationsmedlare. Enligt
Carrington (2014) handlar försäkring om att företaget ser revision som en försäkring där risken
övergår från företagsledningen till revisorn. Stämmer inte redovisningen kan investerarna hålla
revisorn ansvarig och kräva skadestånd.
Komfort handlar, enligt Carrington (2014), om att revisionen ska medföra trygghet. En
investerare ska inte behöva ifrågasätta om redovisningen är korrekt. Investeraren ska kunna
förlita sig på att företagets redovisning stämmer. Minskad komfort medför att det uppstår
osäkerhet kring företagets redovisning. Legitimitet handlar om att revisorn har en legitimerande
roll och kan, enligt Carrington (2014), påverka trovärdigheten för de finansiella
rapporterna. Intressenterna förlitar sig på revisorns bedömning och kunskap.
2.5.2 Revisionsprocessen
Carrington (2014) delar upp revisionsprocessen i fyra delar, vilka är företagsledningens
påståenden, bestyrkandeåtgärder, dokumentation och rapportering. Även uppdragsprocessen
delas upp i fyra delar, vilka är accepterande av uppdraget, planering av revisionen, utförande
av revisionen samt utvärdering och rapportering. Denna process ska främst skapa försäkran och
komfort, både för revisorn och för användarna av den finansiella informationen.
Accepterade av uppdrag
Enligt Carrington (2014) är första steget för revisorn att ha en klient att revidera. Revisorn ska
enligt revisorslagens 20 § (2001:883) vara opartisk, självständig och objektiv mot klienten.
Porter et al. (2014) skriver att revisionsbyråns kompetens och kapacitet ska ses över innan de
accepterar en klient. Om revisionsbyrån har de resurser som krävs för att ta sig an klienten,
skriver revisorn ett uppdragsavtal. I avtalet ska bland annat uppsatta mål för revisionen och
företagsledningens ansvar att förbereda redovisningen enligt ramverken finnas med.
Företagsledningens påståenden
Företagsledningens påståenden uttrycks i årsredovisningen och dessa går, enligt Carrington
(2014), revisorn igenom innan övriga steg i revisionsarbetet utförs. Revisorn ska undersöka och
kontrollera om det som står i årsredovisningen stämmer, att tillgångar och skulder är värderade
enligt lag och god redovisningssed. Revisorn skall även se till att transaktioner och händelser
som är med i resultaträkning och balansräkning har ägt rum under perioden och att de är
bokförda till rätt belopp. En annan uppgift för revisorn i detta steg av revisionsprocessen är att
se till att det finns upplysningar i noter om alla tillgångar, skulder och transaktioner som är
bokförda.
Planering av revisionen
När revisorn accepterat uppdraget och gått igenom företagsledningens påståenden kan revisorn
planera revisionsarbetet (Carrington, 2014). En noggrann planering är betydelsefull för att
kunna utföra arbetet. I planeringsfasen beskriver Porter et al. (2014) att revisorn ska planera
vilka bevis som ska samlas in. Carrington (2014) beskriver att revisorn i denna fas ska
bestämma väsentlighet och risknivåer samt göra en detaljerad plan över vem som ska utföra
arbetsuppgifterna.

13

Bestyrkandeåtgärder och utförandet av revisionen
Carrington (2014) menar att revisorn ska skapa förtroende för de finansiella rapporterna. För
att göra det måste revisorn, enligt Porter et al. (2014), undersöka lämpliga bevis. Revisorn ska
skaffa sig en åsikt om redovisningens trovärdighet. Carrington (2014) menar att lämpliga
revisionsbevis är information som är relevant och övertygande för att revisorn ska få en åsikt
om trovärdigheten. Revisionsbevis kan utgöras av information från redovisningen (Porter et al.,
2014). Mycket av bevisen finns idag i elektroniska dokument och revisorn får, enligt Razaee,
Elam och Sharbatoghlie (2001), kontrollera om dessa går att få fram. Revisorn får även
kontrollera om de är tillförlitliga och om det finns en säkerhet kring dokumenten som gör att de
inte kan förfalskas.
Bestyrkandeåtgärder är, enligt Carrington (2014), allt revisorn gör för att bestyrka
företagsledningens påståenden. Enligt Porter et al. (2014) görs bestyrkandet med hjälp av
granskningsmetoder. Granskningen utförs sedan med hjälp av olika granskningsåtgärder såsom
inspektion, observation, extern bekräftelse och beräkningar. Därefter utförs även åter
prestation, analytisk granskning och förfrågningar.
Dokumentation
ISA 230 (FAR, 2016) anger att revisorn måste upprätta dokumentation över revisionen.
Dokumentationen måste, enligt Carrington (2014), vara detaljerad på ett sätt som gör att en
revisor som tidigare inte varit med i revisionsprocessen ska kunna ta över och förstå vad som
har gjorts. Dokumentation ska även ske för att revisorn ska kunna gå tillbaka till föregående års
revision och för att alla i revisionsteamet ska få tillgång till informationen. I revisorslagens 24
§ (2001:883) framgår att revisorn ska dokumentera sin process. Revisorsinspektionen eller
domstol ska i efterhand kunna bedöma revisorns opartiskhet, självständighet och att revisorn
gjort sin granskning enligt de regler som finns (Carrington, 2014).
Utvärdering och rapportering
Skillnaden mellan dokumentation och rapportering, menar Carrington (2014), är att
rapporteringen är riktad till tredje part. Det kan vara rapporter kring misstanke om brott, en ren
eller en oren revisionsberättelse som ingår i årsredovisningen. Investerare, långivare och andra
intressenter ska få veta om rapporternas innehåll är tillförlitligt. Revisionsberättelsen avslutar
revisionsprocessen genom att revisorn uttalar sig om resultat- och balansräkningen. Revisorn
styrker företagets finansiella rapporter eller anser att det finns väsentliga felaktigheter.
Enligt Lombardi et al. (2014) förändras revisionsmodellen från traditionell revision som
beskrivits ovan, till mer kontinuerlig revision av hela affärsprocessen och medföljande risk.
Kontinuerlig revision gör att revisorn kan granska en större del av företagets data och revisionen
blir mer aktuell. Denna realtidsförsäkran kräver, enligt Lombardi et al. (2014), verifiering och
kvalitetskontroller. Shin, Lee, Lee och Son (2015) menar att problemet med traditionell revision
är att informationen blir gammal och därmed oanvändbar. Revisionsprocessen tar för lång tid
och när de finansiella rapporterna kommer ut till intressenterna är informationen redan för
gammal. Den interna kontrollen gör att revisorn kan effektivisera revisionsprocessen, det menar
Shin et al. (2015). Problem kan identifieras, hanteras snabbare och de finansiella rapporterna
kommer ut i tid.
2.5.3 Intern kontroll
Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other
personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives
relating to operations, reporting and compliance (Hillo & Weigand, 2016, s. 2).
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Intern kontroll är, enligt Carrington (2014), en granskningsmetod som revisorn kan använda sig
av i sin revisionsprocess. Porter et al. (2014) menar att revisorn ska försäkra sig om att de interna
kontrollerna fungerar effektivt och att datan inte är förvrängd. Pan och Seow (2016) håller med
om att revisorn måste kontrollera att informationen, som går genom de interna kontrollerna,
stämmer överens med verkligheten. Hillo och Weigand (2016) tar upp både manuella och
automatiserade kontroller. De manuella kontrollerna är manuellt kontrollerade av människan
och kan kombineras med en kontrollaktivitet. De automatiserade kontrollerna genomförs av ett
automatiskt system som är initierat i företagets system. Här är det kontroller som är byggda för
ett specifikt tillämpningsområde och kontrollerar korrekt användning av systemet.
Genom att revisorn kontrollerar att informationen är sann, uppdaterad och fullständig med hjälp
av intern kontroll, anser Pan och Seow (2016) att revisorn kan effektivisera sitt arbete. Interna
kontroller och erfaren personal som övervakar kontrollerna hjälper även revisorn att upptäcka
fel, bedrägeri och förändringar i kontrollsystemet. Detta minskar felen i redovisningen och
revisionen kan, enligt Shin et al. (2015), genomföras mer effektivt. Med effektiva interna
kontroller behöver inte revisorn ägna lika mycket tid åt att söka efter fel. Istället kan revisorn
fokusera på analys och mer avancerad information i redovisningen.
Substansgranskning
Porter et al. (2014) anger att målet med substansgranskning är att verifiera giltigheten i de
finansiella rapporternas saldon. Istället för att revisorn ska förlita sig på de interna kontrollerna,
menar Carrington (2014) att revisorn kan använda sig av substansgranskning. Substansgranskning innebär att revisorn granskar de transaktioner som finns i resultat- och
balansräkning och kontrollerar posterna direkt. Enligt Porter et al. (2014) undersöker revisorn
sambanden mellan kontobalanser och testar transaktionernas ingående och utgående balanser.
2.5.4 Risk
Syftet med revision ur revisorns perspektiv, menar Carrington (2014), är att försäkra sig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. För att bedöma det ska revisorn ta
fram väsentlig information, vilket är information som har betydelse för användarna av de
finansiella rapporterna. För att revisorn ska kunna bedöma vilken information som är väsentlig
måste revisorn göra en professionell bedömning av informationen. Acceptabel väsentlighetsnivå menar Carrington (2014) är den avvikelse som revisorn kan acceptera utan att behöva
skriva en oren revisionsberättelse. Revisionsrisken är risken att göra ett oriktigt uttalande i
revisionsberättelsen. Risken revisorn tar påverkas av den bedömning som revisorn gör när
acceptabel väsentlighetsnivå sätts och fördelas på konton och transaktioner med acceptabla fel.
Porter et al. (2014) delar upp revisorns risk i två huvudtyper. Dels den risk som uppstår kring
att de finansiella uttalandena är väsentligt förvrängda, nämligen kontrollrisk. Det finns också
en upptäcktsrisk, det vill säga att revisorn misslyckas med att upptäcka väsentliga fel i
uttalandena. Carrington (2014) beskriver istället revisionsrisken i tre komponenter. Inneboende
risk är risken för att det finns fel i företagets redovisning. Kontrollrisk är att de interna
kontrollerna inte upptäcker de inneboende felen. Upptäcktsrisk innebär risken för att revisorn
inte finner de fel som finns i redovisningen och som inte upptäckts av de interna kontrollerna.
Shin et al. (2015) menar att substansgranskning ökar i omfattning för att minska upptäcktsrisk.
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2.6 Institutionell teori
Alla företag påverkas, enligt Eriksson-Zetterquist (2009), av sin omgivning på olika sätt. Dels
av lagstiftning och fackförbund, men även av den allmänna opinionen. Organisationer anpassar
sig efter moderna sätt att hantera olika processer. Företag vill agera rationellt och optimalt. De
vill framstå som moderna och göra lönsamma val. Alla företag blir mer lika varandra eftersom
de strävar efter samma myter och normer.
Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver institutionell teori hur omgivningen påverkar
organisationer. Omgivningen består av andra organisationer och teorin beskriver hur dessa
organisationer följer både formella och informella regler. Eriksson-Zetterquist (2009) menar att
organisationer kan ses som arter, vilka skiljer sig åt. De har både liknande struktur och samma
mönster för hur de handlar och fungerar. De konkurrerar om samma resurser. Organisationer
tar till sig möjligheter för förändringar och idéer från omgivningen. Motsatsen till institutionell
teori är rationell uppfattning kring organisationer.
Hedlund (2007) menar att institutionell teori ifrågasätter antagandet i den neoklassiska kärnan,
nämligen antagandet om rationellt, maximerat tänk och handlande. Inom institutionella
ramverk befinner sig organisationer och ramverket utgör orsaken till organisationens mål och
medel. Institutioner som finns skapar organisationens mål och preferenser. Eriksson-Zetterquist
(2009) beskriver institutionerna som något som uppstår när människor i samspel vill tillgodose
sina behov, både basala och mer sofistikerade. Hedlund (2007) beskriver institutionerna som
spelregler i samhället eller begränsningar som människan själv skapar. Institutionerna
begränsar organisationernas valmöjligheter. Därför förenklas beslutsfattandet. Både genom de
formella regelverken och de mer informella normerna. Eriksson-Zetterquist (2009) skriver att
organisering i en organisation handlar mer om anpassning till regler. Dessa regler är
institutionaliserade regler. Det är dock skillnad på vad som egentligen görs i en organisation
och hur dess formella struktur ser ut. En rationell beskrivning av en organisations struktur är
exempelvis kontor, olika yrkespositioner och målsättningar. Ineffektiv teknik används ibland
för processer inom produktion, rekrytering eller redovisning. Organisationen vill framstå som
rationell och modern. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) kommer organisationen att ta till sig
nya moderna sätt att utföra olika processer som är rationella. Organisationerna går mot likheter
i formen eftersom samma myt strävas efter att uppfyllas. De som inte följer mönstret ses som
avvikande. Ett exempel är att inte ha ett vedertaget redovisningssystem. Hedlund (2007) menar
att det är osynliga regler, såsom kulturella traditioner och sedvänjor, som bestämmer hur vi
väljer att agera.
2.7 Reglering
Öhman och Wallerstedt (2012) påstår att reglering har varit betydelsefullt för utvecklingen av
revision. Genom historien har yrket behövt lagar och regler för att kunna behålla sin position.
Genom att fler IT-företag utvecklas och får ökad makt blir det, enligt Kairos Future (2016),
viktigare att reglera utvecklingen och användningen av teknik. USA har börjat styra
teknikanvändning mer och i Finland finns exempelvis en standard för elektroniska fakturor. Det
har gjort digitaliseringen enklare. Marknaden skapar ofta standarder utan att staten ingriper.
Staten vill få fler företag i sitt land och skapar en attraktiv lagstiftning. Det kan exempelvis
handla om gynnsamma skatteregler. I och med digitaliseringen får regleringen svårare för att
följa med i förändringarna. Då blir det mer betydelsefullt att använda lagstiftningen på rätt sätt.
Regler kring format för rapportering, algoritmer och reviderbarhet bli också mer betydelsefullt
enligt Kairos Future (2016).
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När Sverige gick med i EU 1995 kom de svenska revisorerna in bland de internationella
revisorerna och den svenska regleringen fick, enligt Öhman och Wallerstedt (2012), anpassas
till europeiska regler och direktiv. Revisorsyrkets utveckling kan, enligt Öhman och Wallerstedt
(2012), ses som en institutionaliserande process med olika sociala agenter involverade. Det
skapar förväntningar på revisorns roll och funktion. Revisorerna måste, enligt Filipovic (2014),
anpassa sig till de förändringar som sker. Det handlar om förändringar i regelverken, nya
standarder och förändringar i finansiella verktyg och program. Filipovic (2014) anser att
revisorerna måste anpassa sig efter nya innovationer. Ett exempel är digitala format på
dokument. Revisorsinspektionen får, enligt Diamant (2015), frågor kring förvaring av
revisionsakter digitalt. Revisorsinspektionen har klargjort att dokumentationen måste bevaras
på ett betryggande sätt samt att det inte får finnas tillgängligt för obehöriga. Diamant (2015)
påpekar också att 24 § i revisorslagen borde läsas med hänsyn till ISA 230. Ändring av
dokumentation får inte ske efter den slutliga dokumentationen. Administrativa åtgärder får inte
heller göras. Dokumenten måste förvaras på ett säkert sätt och därför måste en extra tanke
läggas på förvaring i och med digitaliseringen.
Bolagsverket har fått i uppgift av regeringen att skapa en digital tjänst för årsredovisningar och
finansiell information (Bolagsverket, 2016). Det kortsiktiga målet är att årsredovisningar ska
hanteras digitalt. Det långsiktiga målet är att digital hantering ska bli obligatorisk. Syftet med
uppdraget är att uppgiftsbördan ska minska och att informationshanteringen ska förenklas för
myndigheter och näringsliv. En e-invigning av finansiell information ska införas, som är
baserad på XBRL (Bolagsverket, 2016). Detta uppdrag ses som ett steg mot ett standardiserat
format för finansiell information i digitalt format. Länder som Holland och Danmark, som redan
använder XBRL, menar att fördelarna är många. Om all information digitaliseras kan
regeringen och Bolagsverkets arbete nå sin fulla potential. En slutredovisning av uppdraget ska
göras den 31 mars 2018.
2.8 Förändringar i revisorns arbete
Kairos Future och Kempe (2013) har kommit fram till att det pågår en teknikutveckling som
kommer att förändra revisionsprocessen. De menar att den svenska revisionsmodellen kommer
att påverkas av mer internationell reglering. Även revisorsrollen kommer att förändras och
revisorn kan komma att verka mer som en rådgivare i framtiden. Revisionsbyråerna kan komma
att bli som konsultbolag med olika tjänster inom rådgivning. Kairos Future och Kempe (2013)
påstår att denna förändring beror på att vi idag lever i en mer komplex värld som kommer att
bli ännu mer komplex i framtiden. För att revisorerna ska kunna verka i denna komplexa och
digitala värld krävs, enligt Lombardi et al. (2014), mer träning och utbildning inom teknologi.
Det kommer dock att leda till högre kostnader för revisionsbyråerna. Det kommer att finnas nya
verktyg som revisorerna kommer att kunna använda för att analysera data. Lombardi et al.
(2014) menar att det gör att revisorerna kommer att behöva använda sin bedömning i framtiden
på ett annat sätt. Precis som Bierstaker, Burnaby och Thibodeau (2001) påpekar, kommer
revisionsprocessen påverkas allt mer av tekniken. Revisorns arbete underlättas om de olika
avdelningarna på de reviderade företagen är sammankopplade eftersom det blir enklare att se
processerna. Genom att ett system används där all information är tillgänglig blir revisorns
planering och informationsinsamling förenklad. Då kan revisorn se vad som fungerar och vad
som inte gör det. Kloviené och Gimzauskiene (2015) menar även att ny informationsteknologi
kan användas för att öka trovärdigheten.
2.8.1 Möjligheter
Enligt Elefteire och Badea (2016) har den ökande användningen av olika tekniska system lett
till fler möjligheter för revisorerna. Tekniken gör det enklare att få tillgång till information,
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arbetstiden minskar och det blir lättare för revisorn att kontrollera arbetet som företaget har
gjort. Med hjälp av tekniken kan den information som revisorn granskat snabbt spridas till
intressenter i samhället. Shin et al. (2015) anser att tekniken gör att informationen kan nå
intressenterna i tid innan de fattar beslut.
Kairos Future (2016) påstår att digitaliseringen och automatiseringen är samhällets starkaste
förändringskraft globalt. Tekniken blir smartare, vilket gör att kunskapsintensiva arbetsuppgifter ersätts av maskiner. Arbeten försvinner eller automatiseras, såsom flera
redovisningstjänster. Det kan, enligt Kairos Future (2016), underlätta revisorns arbete. För
revisorerna möjliggör det nya affärsmodeller, vilket gör att arbetet kan utföras på nya sätt.
Bierstaker et al. (2001) anser att dubbelarbete kan undvikas när informationen finns i de
informationssystem som används. Revisorerna behöver inte leta upp dokument. Güney (2014)
påpekar att gamla dokument lättare kan skannas, vilket gör att alla kan få tillgång till
dokumenten via systemen. Tekniken förenklar även informationsutbytet och spar på förvaringsplats. En annan möjlighet, som Bierstaker et al. (2001) anser, är den som kommer med ökad
användning av informationssystem. Eftersom systemen uppdateras automatiskt när nya
regleringar släpps får revisorerna vägledning gällande nya lagar och regler direkt i systemen.
2.8.2 Utmaningar
Pan och Seow (2016) anser att många revisorer och andra verksamma inom redovisning saknar
de avancerade IT-kunskaper som behövs idag. En utmaning är även att redovisningsbranschen
inte utvecklas i samma takt som avancerad teknik. Enligt en undersökning av American Institute
for Research anser 91 procent av amerikanska människor i åldrarna 16 till 34 att bristande
datorkunskaper inte är relevant för deras arbetsmöjligheter (Cameran & Campa, 2016).
Undersökningen visade också att de som anser sig kunniga inom IT, ändå inte är det enligt deras
chefer. Vid rekrytering i framtiden kommer det att efterfrågas kunskaper inom business
intelligence, molntjänster och liknande områden. Företag kommer, enligt Belfo och Trigo
(2013), att efterfråga människor som kan tala både tekniskt språk och affärsspråk. Cameran och
Campa (2016) menar att de färdigheter som kommer att krävas i framtiden är bland annat inom
dataanalys, IT och datorer.
Tekniklösningar utvecklas ständigt, men mänskliga bedömningar kan inte automatiseras enligt
Lombardi et al. (2014). Revisionsprocessen kräver bedömningar för att försäkra sig om att
systemen fungerar. Lombardi et al. (2014) menar att revisorerna utvecklar sin förmåga att
bedöma, genom erfarenhet. Filipovic (2014) tror att revisorn i framtiden främst kommer att
fokusera på att upptäcka bedrägeri. Redan idag är det fler företag som blir utsatta för bedrägeri,
vilket sannolikt kommer att öka i framtiden med tanke på teknikutvecklingen. Big data som
växer allt mer kommer enligt Cameran och Campa (2016) att öka i betydelse i framtiden. Även
om big data möjliggör en större förståelse för verksamheter, finns det utmaningar i hur analysen
ska ske. De yrkesverksamma måste förändra sitt tankesätt. De måste bli trygga i användningen
av big data.
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3. Metod
I följande kapitel beskrivs den metod som tillämpats genom studien. Valet av abduktiv och
kvalitativ metod beskrivs. Litteraturgenomgång och källkritik diskuteras för att skapa förståelse
för vårt val av litteratur. Vidare diskuteras respondenter, datainsamling och
operationalisering. Även analysmetod presenteras för att skapa förståelse för tillvägagångssättet. Genom vald metod eftersträvades tillförlitliga resultat och slutsatser. Slutligen
diskuteras validitet och reliabilitet. Även en etisk reflektion beskrivs för insamling av det
empiriska materialet.
3.1 Forskningsansats
Studien byggdes upp genom kvalitativ metod eftersom en djupare förståelse och beskrivning
eftersträvades på området och problemet. Enligt Alvehus (2013) innebär kvalitativ metod att
statistiska samband inte är intressanta. Det är vad människor upplever som är relevant.
Observationer och erfarenheter ligger ofta till grund för tolkningarna (Söderbom & Ulvenblad,
2016). Backman (2008) menar att kvalitativ strategi riktar sig mot individen och processen. Vi
studerade bland annat hur individen, som i detta fall var revisorn, upplever
digitaliseringen. Respondenternas svar var subjektiva. Enligt Söderbom och Ulvenblad (2016)
hänger det ihop med hermeneutik, som handlar om tolkningar baserade på erfarenheter. I
studien utgick vi från respondenternas subjektiva tolkningar för att generera förståelse. Ett
interpretativt synsätt tillämpades i studien, vilket förklaras som hermeneutiskt, beskrivande och
kvalitativt tolkande (Söderbom & Ulvenblad, 2016).
Ett teoretiskt underlag byggdes först upp, som tillsammans med det empiriska underlaget
skapade förståelse för frågeställningen. Precis som Alvehus (2013) säger, är det problematiskt
att tolka något utan en förståelse för teorin i ämnet. Vi arbetade enligt abduktiv metod, som är
besläktat med både induktion och deduktion. Abduktiv metod innebär att forskaren går mellan
teorin och empirin för att skapa förståelse. Forskaren arbetar sedan vidare med teorin och tolkar
vad empirin kan ha för betydelse i perspektivet från teorin (Alvehus, 2013). Vald metod gav
oss möjligheten att först ta fram relevant litteratur som stöd och vägledning vid intervjuerna.
För att syftet skulle uppnås krävdes att vi gick fram och tillbaka mellan teorin och empirin.
3.2 Litteraturgenomgång
Enligt Alvehus (2013) ger teorin i en studie en överblick och skapar möjlighet för läsaren att
navigera rätt. Vad som gav oss mest inspiration inför arbetet var Framtidens redovisning,
revision och rådgivning - Nyckeln till framtiden av Kairos Future i samarbete med FAR från
2016. Vetenskapliga artiklar i studien hämtades från Högskolan i Halmstads databas Summon,
från Google Scholar samt från Scopus och Web of Science. I arbetet eftersträvades nyare
artiklar, med vissa undantag där innehållet ändå varit applicerbart på dagens situation och vald
frågeställning. Digitaliseringen påverkar branschen, nya program och digitala verktyg används
av revisorerna (Kairos Future, 2016). Därför ansåg vi att det var betydelsefullt för arbetet att
presentera forskning som representerar hur det ser ut nu och inte tidigare. Dock undantogs vissa
vetenskapliga artiklar då de behandlade något som inte berörs av tidsskillnaden. Sökord för att
finna relevanta artiklar är audit future, digitalization, information technology and audit samt
cloud computing. För att komplettera de vetenskapliga artiklarna har vi sökt annan relevant
tidigare forskning i böcker från Halmstads och Göteborgs bibliotek. Vårt syfte var att beskriva
digitaliseringstrenderna och hur de kan komma att förändra revisorns arbete för att skapa
förståelse för dessa förändringar. I böcker förklaras ofta begrepp och fenomen mer utförligt,
därför var böcker användbart för studien. Även lagtext har hämtats från hemsidan lagen.nu och
från FAR:s samlingsvolym.
19

3.2.1 Källkritik
Det upplevdes något problematiskt att finna artiklar kring precis det vi undersöker. Dels
eftersom begreppet digitalisering inte kan översättas direkt till engelska, men också för att det
är ett relativt outforskat område. För att lösa detta problem användes, som tidigare beskrivits,
olika ord och kombinationer som sökord. Problemet kan dock vara att de vetenskapliga
artiklarna inte handlar om frågeställningen i sig.
För att samla in relevant och applicerbar information har vi sökt efter nyare vetenskapliga
artiklar. Valet gjordes eftersom digitalisering är en ständigt pågående process som skapar stora
förändringar. Vid några tillfällen har dock äldre artiklar utnyttjats. Exempelvis en artikel av
författarna Bierstaker, Burnaby och Thilbodeau (2001) samt en av Davenport (2000). Den
förstnämnda artikeln handlar om informationsteknologi och hur det påverkar revisionsprocessen. Det går att ifrågasätta artikelns relevans för vår frågeställning kring hur
digitaliseringen förändrar revisorernas arbete idag. Förändringar har skett och situationen är en
helt annan från hur den var då. Efter en noggrann avvägning kring materialets applicerbarhet
gjordes valet att använda den. Det som undersöks i studien är hur digitaliseringen kan förändra
revisorns arbete och det är ändå intressant att skaffa information om hur den digitala processen
påverkade revision redan då. Detsamma gällde artikeln av Davenports (2000), vilken handlar
om informationssystem som företag använder och kring implementeringen. Det kan tyckas
svårt att finna material om dagens situation inom revision och digitaliseringen. Det kan ta flera
år för författare att skriva och publicera böcker. Därför betyder inte nödvändigtvis en
publicering 2017 att artikeln presenterar situationen som den är idag. Detta har tagits hänsyn
till och det gör vårt val av nyare vetenskapliga artiklar ännu mer betydelsefullt.
3.3 Empirisk studie
Empiriska studiens syfte var att samla in material kring digitalisering, IT-utvecklingen och hur
revisorns roll förändrats på grund av det. För att göra det tillämpades lämplig insamlingsmetod
och respondenter med olika bakgrunder intervjuades.
3.3.1 Val av respondenter
För att nå slutsatser kring frågeställningen: Vilka är de pågående digitaliseringstrenderna inom
revision och hur kan revisorns arbete komma att förändras på grund av dem? gjordes intervjuer
med personer i olika yrkespositioner. Fördelen är att det kan skapa en bättre bild av situationen
och problemet. Det empiriska fenomenet kan enklare ringas in och beskrivas. Dessutom kan
det empiriska materialet bli mer utarbetat om fler typer av respondenter intervjuas. Det negativa
är att det kan bli komplext. Enligt Backman (2008) väljs intervjupersoner i den kvalitativa
ansatsen genom icke statistiska kriterier. Intervjupersonerna väljs för att ge ökad förståelse och
insikt. Vi har valt ut respondenter inom revision från både stora och mindre revisionsbyråer,
men även personer med kunskap inom de informationssystem som revisorerna använder. Våra
intervjuer var med fyra yrkesverksamma revisorer från olika revisionsbyråer. De auktoriserade
revisorerna bestod av Viktoria Larsson från PwC, Katarina Ljunqvist från Mazars samt
regionchef Clas Tegidius från EY. En intervju gjordes med revisorsassistent Sarah Lydemar på
KPMG. Denna intervju bidrog med ett annat perspektiv på arbetet med revision eftersom Sarah
Lydemar inte har arbetat med revision lika länge som de andra respondenterna har.
En intervju genomfördes med Johan Lindgren som arbetar på Jeeves, som både är
ekonomikunnig samt arbetar med de nya systemen som Jeeves utvecklar. Respondenten var
kunnig kring vilken teknik som finns idag samt kunde svara mer konkret på vilka program och
digitala verktyg som kan komma att användas av revisorer. Medarbetaren på Jeeves har ett
annat perspektiv på revisorns arbete jämfört med en revisor som arbetar dagligen med det. En
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intervju gjordes med Björn Rydberg som är ordförande för XBRL Sweden. Respondenten
bidrog med fördjupad kunskap om XBRL, vilket de andra respondenterna inte var lika insatta
i. Även en universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, Jürgen Claussen, intervjuades eftersom
han både har undervisat i kurser kring revision samt har en bakgrund inom IT. Det innebar att
respondenten kunde ge oss värdefull information kring branschen och revisionsarbetet i
samband med digitaliseringen. För att få ytterligare en annan synvinkel på frågeställningen
intervjuades myndighetschefen för Revisorsinspektionen, Per Johansson. Respondenten gav ett
större helhetsperspektiv på branschen och utvecklingen.
3.3.2 Val av datainsamlingsmetod
Vilka trender som kommer att finnas inom revision är något som det inte finns något exakt svar
på. Samma sak gäller för frågan om hur revisorernas arbete förändras. Vi antog att
respondenterna uppfattar verkligheten på olika sätt, precis som kvalitativa studier utgår ifrån
enligt Alvehus (2013). Det finns inte någon objektiv och korrekt sanning. Därför kunde vi i
studien inte skriva relevanta frågor för enkäter. Svaren kan inte kvantifieras och tolkas på det
sättet. Vår forskningsfråga krävde djupare intervjuer. Djupintervjuer genomförs ofta i den
kvalitativa ansatsen, jämfört med kvantitativ metod då enkätundersökningar istället görs
(Alvehus, 2013). För att kunna svara på frågorna kring digitaliseringstrender och hur
revisorernas arbete kan komma att förändras krävdes intervjuer där respondenten hade mer
frihet i sina svar.
3.3.3 Operationalisering
Enligt Jacobsen (2002) genomförs en operationaliseringsprocess för att göra begrepp mätbara.
I studien söker vi svar och slutsatser kring frågeställningen. För att uppnå vårt syfte och svara
på frågeställningen var det betydelsefullt att intervjufrågorna var sammanställda på ett
tillförlitligt sätt. Därför lades stor vikt vid operationaliseringen av intervjufrågorna. För att
besvara vår frågeställning gjordes separata intervjuguider (bilaga 1) beroende på om
respondenten var en av de yrkesverksamma revisorerna, medarbetaren på Jeeves, ordförande i
XBRL, från Revisorinspektionen eller universitetsadjunkt. Vi valde separata frågor eftersom
representanterna inte har tillräckligt med kunskap inom varandras område för att kunna svara
på samma frågor. Genom att tillämpa vald metod förbättrades dessutom tillförlitligheten
eftersom frågor kring frågeställning ställdes på olika sätt.
Vid operationaliseringen valdes nyckelbegrepp från vår teoretiska referensram ut för att
utvecklas genom empiriinsamlingen, figur 3. Dessa var först och främst digitaliseringstrender,
IT-utveckling, revisionsprocessen, reglering och förändringar i revisorns arbete. Begreppen
konkretiserades genom mer detaljerade frågor. Kring digitaliseringstrender ställde vi frågor om
hur revisorerna hanterar digitaliseringen av arbetet, hur revisionsbyrån hanterar det och vilka
trender de trodde på. Vid frågor om IT-utveckling gjordes mer detaljerade frågor om
exempelvis användning av molntjänster, big data samt frågor kring hanteringen av XBRL. Vad
gäller revisionsprocessen ställde vi frågor om hur dagens arbete ser ut, hur arbetet påverkats av
digitaliseringen och hur de trodde att revisorns arbete skulle förändras under de kommande fem
åren. För att få tillämpbara svar kring förändringar i revisorns arbete frågade vi om förändringar
i regelverken, vad de trodde om förändringar i revisorsyrket samt vilka utmaningar och
möjligheter det kan komma att leda till.
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Figur 3. Operationaliseringsmodell

Medarbetaren på Jeeves var kunnig inom ekonomi och därför gjordes frågor i intervjuguiden
som inte bara handlade om systemen. Eftersom studiens fokus är revisorns arbete i samband
med digitaliseringen, ställdes därför även frågor om det. Frågor kring teman som system för
revisionsarbetet, nyheter de kommande fem åren, användningen av XBRL och reglering
ställdes för att få så mycket information som möjligt. Liknande frågor ställdes till
universitetsadjunkten. Även till myndighetschefen på Revisorsinspektionen ställdes frågor om
hur revisorerna påverkas av digitaliseringen. Frågor kring hur Revisorsinspektionen hanterar
förändringar, hur de ser på IT-utvecklingen och vilka utmaningar de ser de kommande fem åren
ställdes. Till ordförande på XBRL Sweden ställdes mer specifika frågor kring XBRL, hur
användningen kommer att förändras, hur XBRL kan förändras samt vilka utmaningar som
kommer med XBRL. Efter diskussioner kring hur frågorna skulle formuleras för att få
tillförlitliga svar valdes att specifikt nämna de kommande fem åren. Vi anser inte att revisorerna
kan ge tillförlitliga svar om deras arbete längre fram i tiden eftersom det ständigt sker en
utveckling och eftersom framtiden är oviss. Möjligtvis hade medarbetaren på Jeeves samt
universitetsadjunkten större möjlighet till att göra det. För att få sammanhängande svar från alla
respondenter valdes ett gemensamt tidsmått.
3.3.4 Datainsamling
Före datainsamlingen operationaliserades frågeställningen och en intervjuguide gjordes för
intervjuerna. Det var betydelsefullt att disponera tiden väl, att planera hur lång tid en intervju
skulle ta och att respondenten var underrättade om tidsåtgången. Vi testade även
intervjufrågorna innan för att säkerställa relevansen och att de fungerade. Under intervjuerna
intervjuades en person i taget med möjlighet för uppföljningsfrågor utöver intervjuguiden.
Metoden kallas semistrukturell intervju enligt Alvehus (2013). Det finns många typer av
intervjumetoder, men eftersom vi hade olika typer av respondenter från olika bakgrunder
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krävdes det olika frågor. Intervjuguiden innehåller ett antal frågor som är relativt öppna.
Alvehus (2013) påpekar att respondenten har större möjlighet att påverka vad intervjun
innehåller i semistrukturerad intervju, jämfört med andra typer av intervjuer. Helt strukturerade
intervjuer har förutbestämda frågor och påminner om enkäter. Ostrukturerade intervjuer är
öppna samtal kring bestämda ämnen (Alvehus, 2013). Vi valde semistrukturerad intervjumetod
eftersom motparten skulle känna sig bekväm med frågorna och komma in mer i ämnet.
Sannolikheten för att vi skulle få användbara svar från respondenten ökade. Vi ville ha kvar den
interaktiva delen av intervjun. Eftersom det var respondenter med olika bakgrund kunde vi inte
ställa samma frågor. Vi strävade efter att respondenterna skulle berätta så mycket som möjligt.
Ledande frågor undveks då det kan göra resultatet mindre tillförlitligt. Vi försökte genomföra
intervjuerna ansikte mot ansikte i den mån det gick med hänsyn till respondenternas geografiska
placering. Det finns ofta mer att tolka än svaret, även tonläge och kroppsspråk påverkar.
Respondenterna fick även välja lokal där intervjun skulle ske för att skapa bekvämlighet och en
god grund för ärliga svar. Intervjuerna spelades in för att kunna lyssna på dem i efterhand.
Efter datainsamlingen lyssnades intervjuerna igenom samt transkriberades till överskådliga
dokument som sedan skickades till respektive respondent. Respondenten fick möjlighet att
påpeka om något borde ändras eller hade tolkats felaktigt.
3.3.5 Presentation av empiri och analysmetod
För att analysera det insamlade materialet följdes tre steg: sortering, reducering och
argumentation. Enligt Alvehus (2013) innebär sorteringen att sortera upp det empiriska
materialet efter att ha läst igenom det noga. Det kallas även att tematisera det. Vi sökte efter
vad som var betydelsefullt i materialet. Vi hittade gemensamma faktorer i respondenternas svar
som matchade våra teoribegrepp. Eftersom det inte går att presentera allt som har sagts,
reducerade vi därefter materialet. Starka svar användes som citat för att poängtera vad som var
betydelsefullt. På det sättet fick vi med betydande detaljer samtidigt som mindre viktiga delar
presenterades mer översiktligt. Varje respondents svar presenterades var för sig i följd efter
samma struktur som teoridelen för att lättare se samband. I analysen analyserades varje
teoribegrepp var för sig för att se möjliga samband och vad respondenterna och tidigare
forskning inte var överens om. Analysen gjordes för att komma fram till slutsatser kring
frågeställningen.
3.4 Validitet
Enligt Bryman och Bell (2013) anger validitet huruvida forskare mäter det forskarna avser att
mäta. Validitet kan vara både intern och extern. Det empiriska materialet i studien samlades in
genom intervjuer med relevanta yrkesverksamma respondenter. Frågorna operationaliserades
för att säkerställa begreppens giltighet.
3.4.1 Intern validitet
Enligt Jacobsen (2002) uppnås en tillfredsställande intern validitet genom att de centrala
begreppen, som frågorna utgår ifrån, säkerställs. Det empiriska materialet måste vara relevant,
korrekt och forskaren måste identifiera och forska kring det som avses. Teorierna som utvecklas
måste dessutom överensstämma med insamlad empiri enligt Bryman och Bell (2013). Genom
att genomföra intervjuer med revisorer undersökte vi den bestämda frågan kring hur
revisorernas arbete kan komma att förändras på grund av digitaliseringen. Genom att
frågeställningen operationaliserades noggrant och genom att personer med olika bakgrunder
intervjuades bedömer vi att en tillfredsställande validitet uppnåddes. Begreppet digitalisering
diskuterades under intervjuerna för att säkerställa definitionen. Djupintervjuer gjordes vid
insamling av empirin för att kunna studera ämnet.
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3.4.2 Extern validitet
Extern validitet innebär, enligt Bryman och Bell (2013), hur generaliserbar slutsatsen från
studien är på andra situationer. Vi har genomfört en kvalitativ studie, vilket kan begränsa
urvalet. Bryman och Bell (2013) menar att det i sin tur kan leda till en försämrad extern validitet.
Då vi genomförde våra intervjuer under en begränsad tid kan det innebära att studien endast
kan generaliseras under denna tid. Eftersom digitaliseringen leder till ständiga förändringar som
kan komma att förändra människors åsikter blir tidsaspekten begränsad. Studien utgår från
svenska revisorer och deras arbete. I insamlingen av tidigare forskning har vetenskapliga
artiklar och böcker använts både av svenska och utländska författare. Endast svenska revisorer
har intervjuats och XBRL Sweden är en svensk organisation. Med chefen för Revisorsinspektionen talade vi mestadels endast om situationen i Sverige.
3.5 Reliabilitet
Enligt Jacobsen (2002) anger reliabiliteten om undersökningen är tillförlitlig. Undersökningen
ska vara genomförd på ett trovärdigt sätt. Dessutom kan det vara problematiskt om inte
standardiserade intervjufrågor används, enligt Bryman och Bell (2013). I studien genomfördes
intervjuer med frågor baserade på respondentens yrke och bakgrund. Intervjuerna var
semistrukturerade för att ha möjlighet till följdfrågor.
3.5.1 Intern reliabilitet
Intern reliabilitet omfattar, enligt Bryman och Bell (2013), de tolkningar som forskarna gör
kring det dem ser och hör. Forskarna måste göra samma tolkningar vad gäller empiri och teori
för att uppnå tillfredsställande intern reliabilitet. Två intervjupersoner medverkade vid varje
intervjutillfälle för att säkerställa observationen av respondenterna. Vi har kontrollerat att vi
gjort samma tolkningar för att säkerställa en tillfredsställande intern reliabilitet. Efter
diskussioner har tolkningar av materialet gjorts tillsammans.
3.5.2 Extern reliabilitet
Extern reliabilitet innebär, enligt Jacobsen (2002), att forskare ska kunna genomföra studien
igen och få samma resultat. Alvehus (2013) håller med om att tillfredsställande reliabilitet
innebär att resultatet från forskningen går att upprepa. Dock är det, enligt Bryman och Bell
(2013), svårt att uppnå samma resultat vid en kvalitativ studie. I studien tillämpades kvalitativ
metod, vilket kan anses försämra reliabiliteten. Det beror på att det baseras mycket på subjektiva
perspektiv från respondenterna. Respondenterna som intervjuades är yrkesverksamma inom
olika företag och vill möjligtvis framhäva sitt företag. Därför kan deras svar ha blivit olika
beroende på vilket företag de arbetar för. Det har vi haft i åtanke före, under och efter
intervjuerna, speciellt när frågorna formuleras. Genom att personer från olika företag
intervjuades anser vi att reliabiliteten når upp till en acceptabel nivå. Vi fick svar från olika
personer, ur olika perspektiv. När vi sedan analyserade resultatet kunde vi leta efter mönster
och teman.
3.6 Etisk reflektion
Forskare bör visa respekt för respondenter som bidrar med information, menar Holme och
Solvang (1997). För att skydda våra respondenter har vi vid tillfrågandet om medverkan i
studien förklarat syftet. De respondenter som uttryckte en vilja om att få frågorna i förhand fick
det. De etiska principerna handlar, enligt Bryman och Bell (2013), främst om informations- och
samtyckeskrav. Vid insamlingen av det empiriska materialet åtgärdades risken för
missuppfattningar genom att transkriberat material skickades till respektive respondent för
godkännande. Det gjordes för att informationen från respondenterna ska återges på ett korrekt
sätt, enligt Holme och Solvang (1997). Eventuella fel och missuppfattningar undveks.
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Respondenterna fick även en chans att förtydliga eller tillägga något. Det ger mer trovärdighet
i studien och skapar en rättvis framställning av vad respondenterna berättade. Enligt Jacobsen
(2002) finns krav på privatliv kring respondentens svar, vilka kan vara privata eller känsliga.
Det var betydelsefullt att alla respondenter medverkade frivilligt och kände att deras medverkan
inte skulle ha någon negativ påverkan för dem. Vi frågade även respondenterna om deras namn
fick nämnas i studien, vilket godkändes av alla. Därför såg vi ingen anledning till att
anonymisera respondenterna i studien.
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4 Empiri
I följande kapitel kommer insamlad information från respondenterna att presenteras. Först
presenteras det empiriska underlaget från revisorerna vid PwC, KPMG, EY och Mazars.
Därefter presenteras empirin från Jeeves, XBRL Swedens ordförande, Revisorsinspektionens
chef samt universitetsadjunkten vid Högskolan i Borås. Varje respondents svar redovisas var
för sig och är indelat i de huvudsakliga områdena digitaliseringstrender, IT-utveckling, teknik
och program som revisorer använder, revisionsprocessen, reglering samt förändringar i
revisorns arbete. Intervjuguiden finns i bilaga 1.
4.1 PwC - Viktoria Larsson
Viktoria Larsson studerade ekonomi på Högskolan i Halmstad. V. Larsson är auktoriserad
revisor och kontorsområdeschef på PwC i Halland samt har arbetat med revision sedan år 2001.
V. Larsson arbetar huvudsakligen med mindre och medelstora företag i olika branscher.
Intervjun genomfördes på PwC:s kontor i Halmstad den 28 februari 2017 klockan 08.00.
Digitalisering
“Automatisering och digitalisering är högaktuellt, vi har inte varit så automatiserade eller
digitaliserade tidigare”, säger V. Larsson och berättar att all data numera är digital och att
pappershantering sker mer sällan. Det enda som revisorn tvingas förvara på papper är originalet
av uppdragsbrevet. Utvecklingen mot att bli papperslösa har enligt V. Larsson gått snabbt.
“Digitaliseringen bidrar till högre kvalité, det är jag övertygad om”, säger V. Larsson.
Revisorerna får en annan möjlighet att utföra sin granskning än tidigare. De kan kontrollera all
data på vissa områden och inte bara stickprov. V. Larsson förklarar att hon, som revisor, känner
sig komfortabel när hon skriver under en sådan revisionsberättelse jämfört med de fall då de
måste förlita sig på en högre grad av stickprov och urval.
IT-utveckling
V. Larsson berättar att det är mycket data som exporteras från kunderna till PwC. Därefter utförs
olika analyser på data beroende på kunden. Den mängd data som består av avvikelser kräver
manuell handläggning. V. Larsson berättar att PwC i mars går över till Google och släpper de
databaser som de tidigare har haft. De kommer nästan bara att använda molnet. “Vårt
revisionsverktyg, Aura, är ett molnbaserat system som vi har. Även våra beslutssystem är
molnbaserade.” Förr hade PwC serverrum på alla kontor, men nu finns inget sådant längre
eftersom mycket förvaras i molnet.
Program och system som revisorer använder
V. Larsson berättar att de på PwC länge har arbetat med SIE-filer för att analysera data. Halo
är ett system som de även använder för att analysera data. Systemet är tillämpbart för de system
som normalt inte exporterar SIE-filer. V Larsson menar att det under de sista två åren har hänt
mycket. PwC arbetar idag med en plattform, Connect, vilken de använder för att kommunicera
med kunderna. V. Larsson anser att plattformen är en bra kommunikationsväg, eftersom E-post
inte är tillräckligt säkert. Genom att använda plattformen blir kommunikationen säkrare och
informationen kan inte hamna fel. Revisorn kan följa kunden under tiden som deras data byggs
upp och på så sätt vet revisorn när kunden är klar. Revisorn behöver inte åka till företaget och
inse att de inte är redo för revisorns besök.
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Vi har en ganska stor organisation, så implementeringen av nya system drivs centralt. Det finns
en projektledare som leder allt. Sedan brukar vi förankra det ute på kontoren. Här i Halland
är vi organiserade tillsammans med kontoren i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Det finns
alltid någon ansvarig per kontor för utrullning av nya system. Den personen kallas Champion.
V. Larsson berättar att personen som utnämns Champion ansvarar för implementationen. Det
ska vara den som sprider informationen från centralt håll till medarbetarna på kontoret. Även
ett forum, vid namn Spark, används. I Spark finns ett intranät med bloggfunktion som kan
användas för att sprida nyheter och ställa frågor om något är oklart.
V. Larsson berättar att XBRL inte är något som PwC använder sig av idag men att all
kommunikation med myndigheter kring finansiell data skulle kunna effektiviseras genom
digitalisering. V. Larsson anser att det är ålderdomligt att skicka årsredovisningar och andra
dokument till Bolagsverket i pappersformat. Det leder till att det blir en lång eftersläpning. “Det
tar lång tid innan vi kan ta del av siffrorna, så det blir alltid historik vi tar del av.” V. Larsson
menar att det är för mycket historisk information som ges ut från företagen och att det behövs
mer redovisning i realtid. Vad V. Larsson tror om användningen av XBRL är att det antingen
kommer att explodera eller så blir det ett annat nytt format. V. Larsson är inte övertygad om att
det måste vara XBRL, utan att det kommer att finnas andra format, speciellt för de mindre
bolagen.
Revisionsprocessen
V. Larsson berättar att PwC har en egen intern policy vad gäller revisionsmetodiken eftersom
de tillhör en större kedja. PwC har en egen processtyrning som heter PwC Audit. Enligt V.
Larsson är det styrt på det viset för att revisionsprocessen ska se så likartad ut som möjligt för
alla, oavsett storleken på bolagen. V. Larsson anser att löpande revision har utvecklats under
de senaste åren. “För ett antal år sedan gjorde vi ett nedslag ute hos klient. Nu gör vi ett flertal
nedslag och ju större kunden är desto mer rullar revisionen över hela året.” V. Larsson menar
att det finns moment som revisorn kan utföra när som helst under året. Därför försöker de
planera in många av dessa moment tidigare för att inte ha allt kvar när det närmar sig bokslut.
Klienterna tycker att det är bra med kontinuerlig kontakt. Det ger tillfälle att bygga på relationen
mellan revisorn och klienten. “Vi ser även en tydlig trend i att företag vill ha klart sina
finansiella rapporter ganska tidigt. Även många mindre företag driver på det och vill bli
prioriterade. Många stora företag pressar också på mer och mer att det ska vara färdigt tidigare”,
säger V. Larsson.
Intern kontroll och risk
V. Larsson är glad att det finns IT-revisorer som arbetar med IT hos kunden. “Jag känner mig
trygg och komfortabel med att vi har den typ av IT-kunskap själva och att vi exporterar data
och analyserar den på ett gediget sätt.” V. Larsson säger att det finns en ny typ av risk om det
är en IT-kompetent kund. Det finns en risk att de skulle kunna manipulera systemen och
historiska transaktioner. Det är en risk som alla revisorer måste ta hänsyn till i sitt arbete. Har
inte revisionsbyrån den möjligheten måste revisorn utöka sin granskning för att kunna vara
komfortabel.
Vi litar inte på den interna kontrollen i större utsträckning på grund av digitalisering. Det
innebär att vi granskar den interna kontrollen på ett IT-baserat sätt. Vi granskar
tillförlitligheten i IT-systemen som bolagen använder. Det gör vi med hjälp av våra IT-revisorer
så fort det är tal om större system och flera system som är integrerade med varandra.
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Reglering
Regelverken hänger inte riktigt med, tycker jag, när vi pratar om arkiveringsplikt och annat. Vi
kommer att komma mer till att kunden bara hanterar digital information. Regelverken är inte
anpassade för digital arkivering, exempelvis kvitton. Det är ett uppenbart problem.
V. Larsson menar att regelverken och hela branschen är traditionsbunden. Den är inte först i
utvecklingen utan kommer efter hela tiden och försöker anpassa sig. “Alla regelverk är
anpassade efter det traditionella sättet av finansiella rapporter, som är en årsredovisning i
pappersformat med en revisionsberättelse och att det alltid sker i en viss kronologisk ordning.”
V. Larsson tycker det ska bli intressant att se hur det kommer att bli i framtiden eftersom
marknadens behov kommer att se annorlunda ut om fem år. Det är främst bokföringslagen som
inte följer med i utvecklingen gällande digitalisering och automatisering. V. Larsson har i PwC
Audit, som utgår från ISA-standarden, inte sett några hinder eller något som inte följer med i
utvecklingen. “Vi jobbar så pass digitalt att PwC Audit stödjer det.”
Förändringar i revisorns arbete
Vi har haft en pyramidstruktur med stora intag av yngre revisorer. Vår uppfattning är att
systemen och smarta IT-lösningar kommer att ersätta en del av de momenten. Jag tror att vi
kommer att få revisioner som är mer kvalitativa på det sättet eftersom vi tidigare, i vissa
moment, har förlitat oss på stickprov.
V. Larsson tror att revisionsprocessen kommer att utvecklas under de kommande fem åren.
Systemen utvecklas och kommer att göra mer av de arbetsuppgifter som juniora revisorer
tidigare har utfört. När systemen används vid analyser kommer revisorerna att få urval med
mycket bättre täckning, berättar V. Larsson. “Tittar vi i övrigt på hur vi använder oss av
digitalisering så är vi redan idag väldigt beroende av granskningen av system.” V. Larsson
menar att en väsentlig del av revisionen är att granska uppsättningen av IT-system. “Vi måste
ha komfort i systemen”, säger V. Larsson. Finns det fler system inblandade måste de prata med
varandra på rätt sätt för att det inte ska uppstå några fel. PwC kommer inte att ha samma behov
av revisorer som gör de manuella momenten som tidigare. Under de kommande fem åren tror
V. Larsson på en högre grad av specialisering och IT-kompetenser involverade i
revisonsteamen. Idag har PwC bara IT-revisorer i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Möjligheter
V. Larsson tror att det kommer att ske tekniska förändringar under de närmsta åren. “Våra
system kommer att vara ännu smartare i att förstå var informationen ska någonstans.” V.
Larsson tror att systemen kan utvecklas mycket. Exempelvis är Connect, där revisorerna lägger
upp sin önskelista, inte kopplat till deras huvudsystem. V. Larsson menar att det finns en
möjlighet till automatisering. De två systemen skulle kunna integreras. Då skulle informationen
gå raka vägen in i systemet.
Utmaningar
V. Larsson tror att det kommer att bli en utmaning att integrera alla system med varandra.
Systemen ska kunna prata med varandra på rätt sätt. När det väl fungerar kommer det att
effektivisera marknaden och V. Larsson hoppas att det ska lyckas inom några år. V. Larsson
tror även att det kan vara en utmaning för mindre byråer att utföra revision på större kunder.
Mindre byråer har inte den IT-kompetens och system som krävs för att granska system och data
i så stor mängd. “Det kräver otroligt mycket resurser att utveckla system och att ligga i
framkant. Det kan inte vara enkelt för en mindre aktör.”

28

Det är en ganska traditionsbunden yrkesroll med allt från vilka profiler vi söker, vid
rekrytering, till interna system för befordringar. Allt har sett likadant ut i alla år. Vi kommer
att behöva stöpa om vår insida lite. Både utifrån vilken profil vi behöver och vad som är
attraktiva roller inom vår organisation.
V. Larsson menar att PwC är i ett skifte just nu och att det kan ta några år innan de har ställt om
sig. V. Larsson tror det kan bli en utmaning att få allting att gå mot samma målbild. “Vi måste
tänka på det vid rekrytering, i ledarskapet och det är svårt att veta var vi kommer att vara om
några år. Vi kan bara utgå från det vi har idag.”
4.2 KPMG - Sarah Lydemar
Sarah Lydemar utbildade sig till civilekonom på Högskolan i Halmstad och tog examen år 2015.
Under hennes tid på högskolan växte intresset för revision och hon började därefter arbeta på
KPMG i Halmstad. S. Lydemar har arbetat på KPMG i 1,5 år som revisorsassistent. I arbetet
som revisorsassistent träffar hon dagligen inspirerande företagare och hennes kunskaper sätts
ständigt på prov. Intervjun genomfördes på KPMG:s kontor i Halmstad den 2 mars 2017
klockan 09.00.
Digitalisering
Sedan jag började på KPMG har vi helt slutat med pärmar. Nu jobbar vi bara digitalt. Vi har
tre arkiv fulla med pärmar här, men de kommer inte att fyllas på mer. Vi har krav på oss
uppifrån Stockholm att vi ska ha en viss procent digitalt. Denna säsong ska vi göra 80 % av
alla revisioner digitalt.
S. Lydemar berättar att nästan alla steg i revisionen har digitaliserats. Nu finns allt i deras
granskningsprogram. Med hjälp av molntjänster finns kundmappar med kundens dokument i
molnet. När revisorerna sedan stänger filen för revisionen skapas ett långt PDF-dokument, som
har ersatt pärmen. “Som revisor har vi större ansvar och risken ökar”, berättar S. Lydemar som
menar att arbetet har blivit svårare eftersom det är högre krav på färdigställande direkt.
S. Lydemar berättar att hon i början av det digitala arbetet på KPMG kände att hon inte hade
samma uppfattning om kunden när hon satt med ett dokument på datorn. S. Lydemar tror att
det går att vänja sig vid att arbeta digitalt. Nu känner S. Lydemar sig helt bekväm med det. S.
Lydemar hävdar att den professionella bedömningen kan vara svår att behålla när det är ovant
att arbeta digitalt. S. Lydemar påpekar nyttan med att inte behöva ha med sig pärmar till kunden
eftersom allt istället finns i datorn.
IT-utveckling
Enligt S. Lydemar är den ökade mängden data både positivt och negativt. Det är positivt
eftersom revisorn kan komma åt all information enklare. Idag kan de hitta informationen på fler
ställen än förr. S. Lydemar påpekar även att det skulle kunna öka konkurrensen mellan byråer
eftersom revisorerna har mer insikt i varandras kunder. Sedan har även kunder mer insikt i sina
konkurrenter. Därför tror S. Lydemar att konkurrensen kan öka.
KPMG använder molntjänster för att få information och för att spara information. Dokument
sparas i molnet för att allt om kunden ska finnas samlat. Molnet används också för att dela
information med kunden. “Även om vi lägger in allt i programmen så vill jag ha en säkerhet i
att spara det på ett annat ställe också. Då kan jag gå tillbaka och se hur jag gjorde förra året”,
säger S. Lydemar. KPMG har även gynnsamma säkerhetsåtgärder, enligt S. Lydemar, vilka
snabbt identifierar och åtgärdar hot mot informationssäkerheten.
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Program och system som revisorer använder
“Idag jobbar alla samtidigt i programmen. Det ställer högre krav på programmen.” S. Lydemar
berättar att KPMG använder revisionsprogram där revisorn bygger ett granskningsprogram som
är anpassat för kunden utifrån posterna i balansräkningen. För detta används Visma och ett eget
utvecklat program som heter eAudit. Med eAudit kan alla gå in och arbeta samtidigt eftersom
det är kopplat till molnet. Uppdateringar av programmen har varit en stor del av hur de måste
hantera systemen, hävdar S. Lydemar. Både Visma och eAudit har funnits länge men när stora
mängder data kommer in behöver dessa uppdateras för att hänga med. KPMG har även
föreläsningar i samband med uppdateringarna för att medarbetarna ska kunna ta till sig den nya
versionen.
Revisionsprocessen
S. Lydemar beskriver KPMG:s revisionsprocess i fyra olika steg. Först ges en offert till kunden
och sedan skrivs de avtal som behövs. Steg 1 är uppdragsavtalet, vilket görs direkt när avtalet
med kunden skrivs. Steg 2 är planeringen. Revisorn planerar utifrån vad kunden befinner sig i
för bransch och hur de ska lägga upp granskningen. I steg 2 skapas hur steg 3 kommer att se ut
och vad revisorn kommer att fokusera på i granskningen. Sedan åker revisorn ut till kunden.
Steg 3 är själva granskningen. Steg 4 är utvärderingen av granskningen, final analytic, där
resultatanalys för hela företaget görs. S. Lydemar berättar att revisorn skapar vissa konton som
är signifikanta. Signifikanta konton är de viktigaste kontona och där de väsentliga riskerna finns
hos kunden. Det är dessa konton som revisorn fokuserar på i granskningen. S. Lydemar
beskriver att de även har ett materialitetstal som är riktmärket i granskningen. Utifrån
materialitetstalet görs sedan ett PM, performance materiality, som revisorn kan styra
granskningen utifrån.
S. Lydemar tror inte att revisionen kommer att fördelas mer löpande under året än vad det redan
är. Revisorerna åker redan ut till stora kunder under året för att testa deras interna kontroller.
På mindre bolag görs ingen sådan granskning. “Där gör vi all granskning när bokslutet är klart.
Det handlar om storleken på bolaget.” För de flesta mindre kunderna har KPMG nästan ingen
löpande granskning. Det handlar mer om förberedelser av filer.
Intern kontroll och risk
På hösten, om företaget har vanligt räkenskapsår, åker vi ut på intern kontrollgranskning. Det
gör vi för att testa kontrollerna som finns på företaget, vad det är som gör att vi kan lita mer
på siffrorna i slutet och vad det finns för kontroller som gör att bolaget inte gör felaktiga
bokningar.
S. Lydemar berättar att revisorn, efter att ha testat kontrollerna, lämnar en rapport. I rapporten
beskrivs exempelvis om det går att göra bokningar utan att någon attesterar bokningen. Andra
rapporten revisorerna lämnar är på bokslutsgranskningen, där är det olika konton som granskas.
Reglering
“Regelverken idag är inte speciellt anpassade till det digitala.” S. Lydemar berättar att många
av deras kunder får sina fakturor digitalt via mail och att de då inte behöver skriva ut fakturorna
för att arkivera dem i en pärm. Enligt lagen kan företaget arkivera fakturorna på datorn eftersom
de ska arkiveras i den form som de kommer till företaget. S. Lydemar menar att det går att
arbeta digitalt efter reglerna. “På KPMG har vi haft diskussioner om uppdragsbreven, om de
måste finnas i fysiskt format. Eftersom detta dokument är så pass viktigt för att hålla vår rygg
fri sparar många revisorer det i en pärm ändå.” Egentligen hade revisorerna inte behövt det
enligt lag, om de får det digitalt från kunden. S. Lydemar berättar att K2 och K3 precis har
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ändrats, vilket ställer krav på revisorerna eftersom de måste uppdatera sina mallar. Dock är K2
och K3 inte anpassade efter digitaliseringen, men det finns lagar för hur arkiveringen ska gå
till.
Jag tycker på ett sätt att regelverken hänger med, med tanke på att det finns folk som jobbar
med det alltid och uppdaterar utefter hur lagändringar sker. Det är egentligen bara
arkiveringen och att det får arkiveras i den form som vi får det. Det finns inga gamla lagar som
gör att vi måste gå bakåt i tiden utan det främjar ändå en utveckling och en digitalisering.
Förändringar i revisorns arbete
S. Lydemar tror att revisorns granskning kommer att förändras till att vara digital under de
kommande fem åren. Problemet kommer att vara att få dokumenten i rätt format från kunderna.
Förr åkte revisorerna runt med skanner för att kunna skanna in allt material från kundens
bokslutspärmar.
Vårt jobb har varit att utveckla en plattform där kunderna har kunnat lägga in sitt material och
där vi kan hämta det. Vi har köpt in en tjänst från utlandet som både kunderna och vi får
inloggning till. Där kan kunden ladda upp sina dokument och som vi sedan kan hämta hem.
S. Lydemar menar att de redan har börjat med att styra in sina kunder på att arbeta mer digitalt.
Än är det inte någon som har varit negativ till utvecklingen mot att bli mer digital. S. Lydemar
tror även att rapporteringen till kunden kommer att förändras under de kommande fem åren.
“Säkerheten blir svår. Vi måste tänka mer på säkerheten nu när allt ligger på datorn. Det finns
folk som vill komma åt det.”
Många kommer nog att känna hotet av att digitaliseringen tar över det som revisorn tidigare
suttit och arbetat med själv. På revisor sidan handlar det mer om att dokumentationen sker
digitalt, det ställer krav på programmen, vad revisorn har för utrustning och att det görs i rätt
tid eftersom allt loggas. Så jag tror inte att själva arbetet förändras jättemycket utan mer hur
det utförs.
Möjligheter
Under de kommande fem åren tror S. Lydemar att allt kommer att ske digitalt och att det inte
kommer att finnas några dokument i pappersform. KPMG i Stockholm har rivit sitt kontor och
byggt ett nytt med öppna kontorslandskap. Eftersom de inte har plats för förvaring sätter det
krav på dem att arbeta helt elektroniskt. “Rätt utrustning och rätt program krävs för att kunna
gå över och jobba helt digitalt. Det har vi tagit fram bra lösningar för idag.” S. Lydemar ser det
digitala arbetet som en möjlighet eftersom alla arbetar likadant. Tidigare har alla byggt upp sina
pärmar på olika sätt och i olika steg. Nu när revisorerna arbetar digitalt kommer alla dokument
att ligga i mappar som har samma struktur. Det kommer även att leda till att det ser likadant ut
för alla kunder.
Utmaningar
S. Lydemar tror att utmaningen kommer att bli att allt loggas. Det går inte att gå tillbaka så som
det gått förr när det var på papper. Då kunde revisorn lägga in papper senare. Nu kan revisorn
inte gå in efter att revisionsberättelsen har skrivits. S. Lydemar tror även att IT-säkerheten kan
bli en utmaning eftersom de arbetar mycket med molnet. “Jobbar revisorn med de största
intressanta bolagen måste revisorn vara noga med IT-säkerheten.” Förr fick revisorn
dokumenten i handen. Idag skickar de krypterade mail till sina kunder för att någon annan inte
ska kunna få tag på informationen.
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4.3 EY - Clas Tegidius
Clas Tegidius är utbildad civilekonom och tog sin examen på Linköpings universitet år 1991.
Han började på EY år 1992 och har arbetat som kontorschef i 15 år och regionchef i 2 år. C.
Tegidius är för närvarande regionchef för region öst med cirka 220 medarbetare på 17 kontor.
Han har sin huvudarbetsplats i Linköping. C. Tegidius är auktoriserad revisor sedan år 1998
och har arbetat i många olika branscher, men mycket i bygg- och fastighetsbranschen. C.
Tegidius arbetar främst med ägarledda bolag och bolag där de rapporterar utomlands. Intervjun
genomfördes över telefon den 8 mars 2017 klockan 13.00.
Digitalisering
“Vi kan vara rätt så säkra på att det kommer att förändras. Historiskt sett har vi samlat in mycket
papper och signerat det, men de senaste åren har det gått fort. Vi arbetar istället med digitala
processer, filer och lagring.” C. Tegidius berättar att de anställer rena IT-revisorer som arbetar
med hantering av datamaterial, vilket troligtvis kommer att öka. Kunderna kommer själva att
lägga in materialet digitalt. C. Tegidius anser att revisorerna måste ha mer kunskap om
systemen hos kunden eftersom IT-frågorna kommer att öka.
“Vi kan inte sitta med papper när kunden arbetar digitalt. Vi kan arbeta med samma risk i
revisionsarbetet, men om vi inte hänger med och lär oss mer om den digitala verkligheten, kan
revisorsrisken öka.” C. Tegidius säger att revisorn kanske kan få ytterligare hjälp i
bedömningen genom de stora mängderna information som kommer. Då kan revisorerna
exempelvis se större trender och liknande. Det kan även bli mer hård data, som revisorerna
arbetar med.
IT-utveckling
C. Tegidius berättar att mycket har automatiserats i revisionsprocessen. Bland annat används
delvis automatiserade processer som testar kontroller och IT-system. Revisorn har speciella
verktyg för att titta på moms och avvikelser. Det är dock fortfarande revisorerna som
kontrollerar dessa verktyg, menar C. Tegidius. Alla verktyg som används av revisorerna på
företaget är webbaserade. C. Tegidius berättar att hela deras IT-funktion är centraliserad och
finns i Skottland.
“Det handlar mer om kunden, än om oss. Vi har resurser att hantera stora mängder data, bara
kunden vet hur de ska förpacka datan.” C. Tegidius berättar att de har system för att hantera
stora mängder data men att de mindre kunderna kan ha problem med att leverera informationen
i rätt format.
Program och system som revisorer använder
C. Tegidius berättar att ett av de digitala system och verktyg som används på EY är Canvas,
som är ett eget system. Access Control List (ACL) och Eagle används i alla länder. EY använder
även Hoogia och Monark, som bara används i Sverige. C. Tegidius förklarar att instruktioner
om byte av revisionsverktyg kommer från globalt håll. Det kommer därför centrala utbildningar
och en process för hur implementeringen ska gå till. C. Tegidius påpekar dock att byte av det
huvudsakliga revisionsverktyget inte sker särskilt ofta.
Revisionsprocessen
C. Tegidius berättar att EY har ett speciellt regelverk som revisorn tittar i när de avgör om de
ska anta ett uppdrag eller inte. Vidare beskriver C. Tegidius revisionsprocessen som att revisorn
använder olika verktyg för att se hur bolaget ser ut, vilka risker som finns, vilken bransch det
är, vad det finns för information om styrelsen och vad de ska lämna för rapporter. “Det blir en
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första riskbedömning.” Beslutar revisorn sig sedan för att arbeta med kunden skrivs ett
uppdragsbrev där det står vad revisorn ska leverera.
När vi sedan ska göra en revision börjar vi med ett team planning event. Vi tittar på materialet
vi fått från kunden och gör en preliminär revisionsplan. I den kan det ingå team,
leveranstidpunkt, risker, vilka möten vi ska ha med kunden, vilka verktyg vi ska använda och
om vi ska ha någon expert inom någon bransch eller IT.
Efter det menar C. Tegidius att revisorn har ett uppstartsmöte med kunden där de diskuterar
revisionsplanen och när revisionen ska ske. Under året sker sedan löpande granskning innan
årsbokslutet kommer. C. Tegidius beskriver att revisorn kollar på processer, intern kontroll,
system, förvaltningsrevision och styrelseprotokoll. Finns det frågor måste de lösas innan
årsbokslutet. C. Tegidius anser att vissa typer av kontroller skulle kunna göras mer löpande
innan årsbokslutet. Ser vi ett par år tillbaka har hela revisionsprocessen flyttats fram, mer arbete
kan göras före bokslutet. C. Tegidius tror att denna process kan flyttas fram lite mer men att det
beror på företagens system.
Reglering
Jag har inte sett många ändringar som är kopplade till digitaliseringen. Om vi tittar på vår
internutbildning, kanske jag kan se att IT-processer och risker tas med mer. Jag kan nog inte
se det i årsredovisningslagen och sådant, men det känns inte riktigt som att de delarna springer
lika fort som digitaliseringen.
C. Tegidius anser att det är viktigt att regelverken känner av verkligheten och följer den. ITmiljön bör lyftas upp mer för att anpassas till verkligheten.
Förändringar i revisorns arbete
Under de kommande fem åren tror C. Tegidius att revisorerna kommer att behöva bli bättre på
IT och system. “När vi gör riskbedömningen måste vi ta hänsyn till IT-miljön mer. Ju större
kunden är, desto viktigare är deras system. Vi måste också ha en förmåga att lita på
kontrollgranskningen.”
C. Tegidius anser att revisorerna måste bli bättre på engelska eftersom det köps upp mycket
bolag och eftersom de rapporterar mer till utlandet. Revisorn behöver även bli duktigare på
internationell redovisningsmetodik och IFRS, som börjar bli en standard. C. Tegidius säger
även att revisorerna måste försöka att titta mer framåt, inte bara på historisk data. Om revisorn
ska bedöma risken i en post kan revisorn inte bara titta bakåt, utan måste även se på trender och
framtiden.
Möjligheter
C. Tegidius menar att det var mycket substansgranskning i den äldre revisionen. Nu kan
revisorn lägga mindre tid på substansgranskning och istället titta mer på interna kontroller.
Utmaningar
C. Tegidius menar att utmaningen är att vara förändringsbenägen, att följa med, att ta till sig de
nya verktygen och inte längre göra det för hand. C. Tegidius tror också att det kan vara en
utmaning att lära sig riskbedömning kring digitaliseringen och kundens IT-miljö. Kundens
servrar kan stå i ett annat land medan allt sker i molnet. Revisorerna måste ta till sig ny teknik
och lära sig att använda den.
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4.4 Mazars - Katarina Ljungqvist
Katarina Ljungqvist är auktoriserad revisor samt partner på Mazars i Helsingborg. Hon är även
kontorschef för kontoren i Båstad, Höganäs och Helsingborg samt regionchef för syd/väst. K.
Ljungqvist arbetar mestadels med revision av medelstora företag och specialiserar sig på frågor
kring kvalitet och interna kontroller. K. Ljungqvist är också med i FAR:s kvalitetsnämnd samt
undervisar i revision. Intervjun genomfördes på Mazars kontor i Helsingborg den 23 mars 2017
klockan 10.00.
Digitalisering
“Vi kommer att kunna hantera större mängder information och vi kommer lättare att kunna göra
stickprov och själva urvalsprocessen.” K. Ljungqvist menar att det innebär att ett säkrare utfall
erhålls men att kvalitén på revisionen inte beror på om den gjorts digitalt eller med papper och
penna. K. Ljungquist påpekar att de revisioner som utförs kommer att bli mer likformiga.
Digitaliseringen medför en minskning av revisorsrisken eftersom materialet kan köras igenom
i system. K. Ljungqvist anser att nackdelen blir att revisorn sitter mer på kontoret och arbetar.
Det är en risk, att missa något när det inte diskuteras ute hos kunden i dennes verksamhet. K.
Ljungqvist anser att revisorerna gör en bedömning av systemen, men är osäker på om
digitaliseringen påverkar revisorns professionella bedömning.
IT-utveckling
K. Ljungqvists förhoppning är att revisorn helt ska kunna arbeta utan papper och pärmar. Det
kommer att innebära förändrade arbetsuppgifter för personalen. Kunderna kommer inte längre
att komma in med sina papper till revisorns kontor. Inom redovisning får Mazars in materialet
via molntjänster. “Vi får anpassa oss efter kunderna. Vi försöker få kunderna till att arbeta med
system men det tar olika lång tid att få in dem på det.” K. Ljungqvist berättar att det beror på
motparten, om det funkar att använda molnet eller inte.
Enligt K. Ljungqvist fungerar inte systemet de har nu för den ökande mängden data som
kommer in. Revisorerna får sitta på plats hos kunden för exempelvis registeranalyser. “Vi har
inte systemen för att kunna plocka in den stora mängden data men vi har heller inte uppdragen.”
K. Ljungqvist hoppas att det nya systemet som ska implementeras kommer att kunna hantera
mer information.
Program och system som revisorer använder
K. Ljungqvist berättar att de på Mazars använder två system i nuläget, Hoogia för revision och
Fortnox för redovisning. Det finns även ett internationellt system vid namn Audit Soft som
används för stora bolag. Utomlands har de inte SIE-fil, berättar K. Ljungqvist. Inför
implementering testas nya system och utbildningar hålls för personalen. Utbildningarna är olika
beroende på ens arbetsuppgifter kring systemen. Enligt K. Ljungqvist måste revisorerna sitta
på plats hos kunden i deras system för att göra registeranalyser och IT-revision.
Vad gäller XBRL hävdar K. Ljungqvist att användningen kommer att öka om utvecklingen
kommer längre och under förutsättning att det fungerar.
Revisionsprocessen
Processen består av planering, genomförande och uppföljning/rapportering. Beroende på
uppdraget och kunden är det olika omfattande. Planeringen är en viktig del i processen. Vi
brukar säga att vi ska lägga 30 % på planering, 40 % på genomförande och 30 % på
rapportering.
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K. Ljungqvist anser att deras revisionsprocess inte skiljer sig från revisionsprocesser i
allmänhet. Mazars följer de regelverk som finns, exempelvis ISA. K. Ljungqvist påpekar att
processen inte alltid fördelas enligt 30, 40, 30 i verkligheten och att det ofta läggs mindre tid på
planeringen och mer på genomförandet. Om planeringen görs ordentligt, menar K. Ljungqvist,
att revisorn vinner på det i genomförandet. K. Ljungqvist tror även att det kommer att bli mer
löpande revision eftersom det blir lättare att få in materialet som finns hos kunderna. Det är en
fördel eftersom det blir en jämnare arbetsbelastning under året.
Reglering
“Formulering och omarbetning kommer oftast i efterhand. Ändringar i ISA sker inte framåt för
att något kommer att ändras. Det ändras för att vi är inne i det och då får vi ta hänsyn till
förändringarna.” K. Ljungqvist menar att grundtanken i revision är densamma oavsett vilket
sätt som revisionen utförs. Grundregelverken i sig behöver justeras men annars behövs det inte
några stora förändringar på grund av digitaliseringen, enligt K. Ljungqvist. Dock tycker K.
Ljungqvist att det behövs ändringar i anvisningar och råd. Där har FAR en betydande roll i
utbildning och rådgivning kring nya sätt som revisorerna kan arbeta i den nya miljön.
Förändringar i revisorns arbete
K. Ljungqvist tror att det kommer att bli stora förändringar i revisorsyrket de kommande fem
åren. Det kommer att bli mer arbete på kontoret, vilket K. Ljungqvist tycker märks redan idag.
Förr var revisorerna mer ute hos kunderna och arbetade. Nu kan revisorerna göra mer på
kontoret. K. Ljungqvist menar att detta kan leda till risk för att de tappar kontakten med kunden
och företagets verksamhet. “Där får vi tänka om, hur vi ska hitta det istället. Har revisorn inte
koll på vad kunden sysslar med och deras verksamhet, har revisorn inget att relatera deras siffror
till, vilket kan bli farligt.” K. Ljungqvist säger att revisionsprocessen de kommande fem åren
kommer att ha samma tankesätt. Det kommer inte att spela någon roll om revisorerna reviderar
med penna och papper eller om de gör det i avancerade system.
Tanken är densamma, vi måste göra samma saker, ta samma ställningstagande och ställa
samma frågor. Handhavandet blir annorlunda på det sätt att det blir en snabbare process. Vi
får en större del analys och frågeställande. Vi får tillgång till verktyg som kan göra vissa
analyser och processer på ett helt annat sätt än vad vi kan göra när vi gjort det för hand. Det
kommer även att påverka alla som jobbar med revision på så sätt att revisorn måste vara mer
teknisk än vad många är idag.
K. Ljungqvist tycker att det generellt är för lite kurser på universitetsutbildningarna i
exempelvis Excel. Studenterna måste få en teknisk och digitaliseringsanpassad utbildning. K.
Ljungqvist menar att det behövs för att kunna hantera de verktyg som finns idag och som
kommer att finnas i framtiden.
Möjligheter
K. Ljungquist hoppas att revisorerna kan arbeta helt utan papper och pärmar inom de närmsta
fem åren, vilket innebär förändrade arbetsuppgifter för de anställda. De minst kvalificerade
arbetsuppgifterna kommer att försvinna och mer fokus kommer att vara på analys. K.
Ljungqvist säger att de, som är i revisionsbranschen, är vana vid förändringar. Det är en
konstant förändring i skatteregler och andra regelverk. “Revisorn måste hela tiden vara
uppdaterad om sina kunder och vad som gäller för deras bransch.” Nu har det även kommit nya
regler kring miljöredovisning i den vanliga årsredovisningen. Det har även kommit en ny
revisionsberättelse som revisorerna måste lära sig.
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Utmaningar
Vi kommer inte att ha lönekostnader, utan kostnader för de system som vi måste ha för att kunna
processa och få fram det vi behöver. Det är en utmaning, att göra om och ta betalt för en tjänst
och produkt istället för att ha en timbaserad debitering.
K. Ljungqvist tror att de kommande fem åren kan leda till utmaningar på grund av
digitaliseringen. Revisorerna för bara in siffrorna i systemen och får sedan ut ett resultat. K.
Ljungqvist menar att det är lätt att förlora känslan för hela processen. När revisorerna bara är
på kontoret kommer de inte ut till kunderna och ser deras verksamhet. Det blir svårt för revisorn
att veta om siffrorna i systemet stämmer överens med företagets verklighet. K. Ljungqvist
menar att det även kan vara en utmaning att få med alla på det nya. De yngre har lätt för att bara
föra in siffrorna. Risken är att den oerfarna revisorn missar det som mer erfarna revisorer har
med sig från hela processen.
Vi får passa oss lite för vad kunderna egentligen vill ha revisorn till. För om vem som helst kan
mata in siffrorna i ett system och få ut samma sak så måste det till något annat och något mer
för att kunden ska känna att de får valuta och värde för sina pengar.
4.5 Jeeves - Johan Lindgren
Johan Lindgren har läst systemvetenskap med ekonomisk inriktning på Umeå universitet. Nu
är han produktägare på Jeeves i Sundsvall. J. Lindgren skriver specifikationer och tar fram
underlag för det som de ska utveckla. J. Lindgren har varit i branschen i 25 år. Jeeves är en
leverantör av molnbaserade affärssystemslösningar. Företaget startade år 1992 och har kunder
i över 40 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Intervjun genomfördes via Skype den 3 mars
2017 klockan 13.00.
Digitalisering
J. Lindgren anser att bokslutsarbetet i system är ett stort framsteg för revisorerna. Revisorerna
kan få dessa filer, istället för att behöva gå igenom en mängd papper som det var förr. “Detta är
en enorm förenkling för revisorerna. Det jag önskar var att förarbetet skulle vara enklare och
snabbare.”
IT-utveckling
J. Lindgren berättar att programmen Jeeves ger ut kan kopplas upp via molnet. Hela Jeevesprogrammet är stort med olika applikationer. I en funktion kan standardfiler skickas ut, vilka
kan laddas upp mot molnet. Kunden och revisorerna avgör själva om materialet ska laddas upp
mot molnet.
J. Lindgren berättar att realtidsfunktionen inte finns i Jeeves program eftersom det baseras på
transaktionshantering. Det innebär att flera transaktioner ofta samlas ihop och bokförs
tillsammans. I praktiken skulle vissa bolag dock kunna hantera sin ekonomi i realtid, enligt J.
Lindgren. De skulle kunna ta del av journalerna och bokföra det direkt. J. Lindgren tror att det
kan komma inom en snar framtid, men att det inte kommer att passa alla företag.
Program och system som revisorer använder
J. Lindgren berättar att det pågår en harmonisering inom EU och världen med SAF-T. J.
Lindgren berättar även att det finns egna varianter av program inom revision. Exempelvis har
PwC programmet Halo. Annars är det SIE-filer som används i Sverige. Trenden J. Lindgren
känner av från kundernas revisorer är att XML-format ska användas. J. Lindgren berättar att
syftet med SAF-T är att kunna göra korsreferenser och snabbare analyser. J. Lindgren beskriver
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att revisorerna efter kraschen 2008 fick mycket klagomål för att de inte såg att bolagen kunde
dölja tillgångar eller visa på tillgångar som aldrig fanns. Revisorerna fick även klagomål för
hur personer i bolag kunde föra ut stora belopp ur bolagen utan att någon såg det. J. Lindgren
menar att det var på grund av det som det behövdes en mer standardiserad möjlighet för
revisionsbyråer.
Revisorer behöver göra bättre analyser istället för att titta igenom en stor mängd verifikationer.
Det kan vara svårt att se relationer och de kan inte göra djupanalyser genom att titta på
verifikat. Med SAF-T, som vi tar fram, går det att göra mer djupgående analys på
kundreskontra och leverantörsreskontra. Det går att se samband, attestsignaturer och
attestbehörighet. Revisorerna får en helt annan möjlighet att göra analyser.
Reglering
J. Lindgren anser att ekonomisystemen är hårt styrda av lagstiftningen. “Det finns
redovisningsregler och IFRS att förhålla sig till och därför händer det inte så mycket.” J.
Lindgren anser att nytänket på ekonomiavdelningen går för långsamt. En bättre lagstiftning,
tror J. Lindgren, skulle kunna leda till genvägar i ekonomisystemen.
Bokföringslagen tycker jag är lite seg och den har inte följt med i den tekniska utvecklingen.
Exempelvis var journaler tvungna att skrivas ut på papper. Det fanns kvar ganska länge innan
det togs bort. Idag behövs inte pappersutskrifter. Det var en sak som låg kvar och inte följde
med i den tekniska utvecklingen.
J. Lindgren påpekar att ekonomerna var kvar i bokföringsboken med papper och penna medan
alla runt omkring var med i den tekniska utvecklingen. Om lagstiftningen skulle förenklas
skulle programutvecklare kunna vara mer flexibla. J. Lindgren anser att bokslutsarbetet i
systemen är ett stort framsteg för revisorerna.
Förändringar i revisorns arbete
J. Lindgren säger att de inte tar fram standarder som efterfrågas av enskilda kunder. För att
Jeeves ska ta fram en standard måste det efterfrågas av ett stort antal kunder eller vara
landspecifik, som exempelvis SAF-T. “Vi står i startgropen och jag tror att SAF-T kommer att
komma för fler länder. Sverige har inte tagit in SAF-T än. SAF-T är ofta i ett XML-format och
det har inte Sverige tagit in. Här är det fortfarande SIE-filer som används.” J. Lindgren tror att
Sverige antingen kommer att utöka SIE så att det blir mer detaljerat eller så kommer det att gå
över till XML-format. J. Lindgren menar att SIE bara skickar saldobalanser. I Jeeves system,
som tillverkas för flera länder, använder de redan XBRL eftersom deras system och filer är
XML-baserade. “Allt ska gå i XML i framtiden. Vad gäller konkurrerande alternativ ser vi
inget, då XML är mycket enklare att jobba med.”
J. Lindgren tror att det kommer att ske förändringar inom de system som revisorerna använder
under de kommande fem åren. J. Lindgren menar att det kommer en ny generation av ekonomer
som har haft en dator med sig under hela sin utbildning. Den nya generationen kommer att
kräva ett mer digitalt arbetssätt och att de äldre systemen måste utvecklas. Mycket måste
automatiseras och en del av redovisningsenhetens rutiner måste förenklas.
Möjligheter
“Vi jobbar med nära kundrelationer. Så fort vi får input om vad kunden vill ha, kommer vi att
ta fram det. Nu finns vi i molnet, i en mobilklient och i en desktopklient. Den mobila klienten,
som vi har utvecklat, är vår framtid.” J. Lindgren berättar att det kommer att gå att sköta sina
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betalningar och skicka revisionsfiler med mobiltelefonen. Jeeves har precis släppt den mobila
klienten och kommer i framtiden att lägga in fler funktioner. J. Lindgren säger att det finns fler
möjligheter som kan kommat att förändra arbetssättet. Exempelvis kan företagen ha selfinvoicing, det innebär att företagen fakturerar sig själv. Även autogiro, menar J. Lindgren, är
en lösning som kan leda till snabbare betalningar. J. Lindgren är förvånad över att autogiro inte
används mer idag.
Utmaningar
J. Lindgren tycker att utmaningen inom ekonomi är att utmana lagstiftningen och att förhålla
sig till digitaliseringen med ekonomisystem. Bankerna har blivit mer harmoniserade med ett
XML-format. Det har gjort att Jeeves kan utveckla lösningar mot bankerna. Genom att det går
att skicka en faktura direkt som är attesterad och klar har betalningsflödet effektiviserats.
4.6 XBRL Sweden ordförande - Björn Rydberg
Björn Rydberg är auktoriserad revisor och har IT som inriktning. B. Rydberg har en examen
inom ekonomi men har även läst IT och programmering vid sidan om ekonomistudierna. Under
hans karriär har han arbetat med både vanlig revision och IT-revision. Nu arbetar B. Rydberg
med frågor som rör kundernas IT-miljöer men han har även arbetat mycket med big data, interna
kontroller inom IT och säkerhetsfrågor samt är ansvarig för dataanalys inom EY i Norden. B.
Rydberg är ordförande för XBRL Sweden i Stockholm. XBRL Sweden är en ideell förening
som bildades av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Telefonintervjun med B.
Rydberg genomfördes den 9 mars 2017 kl. 15.45.
Program och system som revisorer använder
XBRL är ett dataformat som baseras på XML-standarden, vilket är ett format för att bära
information. XBRL bygger på detta format och är byggt för att hantera finansiell data eller
annan utfallsrelaterad data, som exempelvis hållbarhetsinformation.
Enligt B. Rydberg har XBRL Sweden funnits i 15 år och arbetar med att etablera XBRL. Först
var det Bolagsverket som tog in årsredovisningar i XBRL-format från svenska aktiebolag.
Bolagsverket skapade möjligheten att skicka in digitala årsredovisningar redan år 2006, men
företagen såg inte nyttan med att använda sig av XBRL. Bolagsverket stängde tjänsten år 2011
men efter ett beslut från regeringen kommer Bolagsverket att etablera tjänsten igen. B. Rydberg
berättar att XBRL har etablerats som en svensk standard. Bolagsverkets satsning med digitala
årsredovisningar blir därför enklare.
B. Rydberg berättar att en fördel med XBRL är att det är välutvecklat och används mycket
internationellt. Bolagen rapporterar in samma information till Skatteverket, Bolagsverket och
Statistiska centralbyrån. Standard Business Reporting arbetar med att samla in och hantera hur
informationen ska nå myndigheterna. Företagen tjänar på det eftersom de bara behöver skicka
informationen till en enhet, enligt B. Rydberg.
B. Rydberg förklarar att kreditupplysningsföretag använder den information som kommer in
från Bolagsverket när de gör en kreditbedömning. Om de kan få informationen direkt istället,
kvalitetssäkrad i XBRL-format, går det snabbare än idag och de kan bygga sina system utifrån
att de har datan digitalt. Revisorer kan också arbeta mer digitalt om de fångar in informationen
digitalt från början. Enligt B. Rydberg kommer Bolagsverkets lösning inte innebära någon
skillnad för revisorerna. Årsredovisningen kommer att skickas in digitalt, men baseras på ett
papper där revisorn signerat som vanligt. Nästa steg är att skicka in papperet i en datafil. Enligt
B. Rydberg digitaliseras den processen. Branschen håller på att utveckla en revisionsberättelse
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i XBRL-format. B. Rydberg påpekar även att den digitala produkten innebär förändringar för
revisorns ansvar.
“Användningen av XBRL kommer nog att förändras”, säger B. Rydberg och menar även att
formatet sannolikt kommer att förändras. Det blir mer globalt och olika projekt på området
skapas. B. Rydberg berättar att European Securities and Markets Authority (ESMA) är en
myndighet som övervakar alla börser, fondbörser och alla bolag som verkar på en extern
marknad. Enligt B. Rydberg har ESMA sagt att alla bolag i Europa ska skicka in sin
årsredovisning till ESMA i XBRL-format från och med år 2020. Det innebär att alla stora bolag
kommer att förbereda för XBRL-rapportering både i Sverige till Bolagsverket men även på
europeisk nivå.
Det blir fler och fler aktörer som implementerar XBRL, och om fler stora aktörer implementerar
XBRL leder det till att det blir mer standardiserat. B. Rydberg berättar att det skulle kunna
komma något konkurrerande alternativ till XBRL. Även om det är en standard nu, finns kritik
kring att XBRL genererar allt för mycket information. Det finns andra format, exempelvis Jason
som, enligt B. Rydberg, undersökts.
Förändringar i revisorns arbete
B. Rydberg säger att revisorerna måste vara duktiga på att följa med, utveckla processerna och
finna system för att på ett smart sätt dra nytta av det som händer. B. Rydberg menar att
informationen blir allt mer tillgänglig. Digitaliserade årsredovisningar innebär förändringar
som revisorerna måste diskutera med sina kunder. B. Rydberg tror att årsredovisningarna
kommer att finnas kvar på papper ett tag till men att det inte är långt kvar tills de blir helt
digitaliserade. Revisorerna måste ha i åtanke vad det innebär för dem att signera en digital
årsredovisning.
B. Rydberg tror att det finns en risk att branschen inte är tillräckligt snabb. Då kan det komma
konkurrenter med alternativ digitalisering. Därför tycker B. Rydberg att etablerade parter måste
vara öppna för digitaliseringen. Annars kan det bli negativt för revisionsbranschen.
4.7 Revisorsinspektionen - Per Johansson
Per Johansson är sedan ett år tillbaka myndighetschef för Revisorsinspektionen, tidigare
Revisorsnämnden, i Stockholm. Revisorsinspektionen ansvarar för revisorer och revisionsfrågor i Sverige. Innan P. Johansson fick uppdraget som myndighetschef arbetade han under
sex år som avdelningschef för riksrevisionen inom områden som effektivitetsrevision, finansiell
revision och blandningar. P. Johansson har även arbetat på Office of Internal Oversight
Services, internrevisionen vid Förenta Nationerna, i New York. Han har också arbetat på
finansdepartementets budgetavdelning som ämnesråd och ansvarig för revisionsfrågor, intern
styrning, kontroll- och bedrägeribekämpningsfrågor. P. Johansson började karriären på en
mindre byrå som sedan köptes upp av PwC samt har undervisat på Mittuniversitetet. P.
Johansson har arbetat med revision hela sitt professionella liv, i olika branscher och sektorer,
både nationellt och strategiskt. Intervjun gjordes över telefon den 14 mars 2017 kl. 09.00.
Revisorsinspektionen har två huvudsakliga mål och uppdrag som de arbetar mot. Det första är
att god revisionssed och revisorssed ska utvecklas på ett ändamålsenligt sätt i Sverige. De utgår
från internationella standarder, exempelvis ISA och andra regelverk som är nationellt specifika
i Sverige och EU. Revisorsinspektionen upprätthåller detta genom sin tillsynsverksamhet. Det
innebär att de är ute och gör kvalitetskontroller och beslutar i särskilda disciplinärenden.
Revisorsinspektionens andra huvudsakliga uppgift är att se till att det finns tillräckligt med
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kvalificerade revisorer på marknaden. Det gör de genom att föreskriva vilka teoretiska och
praktiska kompetenskrav som revisorerna ska ha. Revisorsinspektionen har även hand om
provet för auktorisation. Revisorsinspektionen följer sedan revisorn under hela den yrkesverksamma tiden då de utövar tillsyn och kontroll.
Digitalisering
“Jag tror att förutsättningarna för den traditionella revisorsrollen kommer att förändras. Vårt
mål är att se till att det som revisionen gör och det revisorn granskar, håller en hög kvalitet”,
säger P. Johansson. Yrkesetiken med att vara oberoende från vad som granskas kommer inte
att förändras, det vill säga kvalitén. Förutsättningarna för Revisorsinspektionens tillsyn måste
dock ändras om revisorerna börjar använda andra verktyg, medier eller andra sätt att utföra sina
arbeten.
“Ska jag vara ärlig så är det först nu som vi börjar digitalisera oss.” P. Johansson berättar att
Revisorsinspektionen ligger efter med att ha en bra IT-plattform. De måste digitalisera sig, få
en ny hemsida och leva upp till branschens krav på digitala tjänster. Anledningen till
digitalisering hos Revisorsinspektionen är krav från både branschen och regeringen. “Nu ska
Sverige vara bäst på digitalisering år 2025.” P. Johansson påpekar att det handlar om kunskap
men att det innebär en stor kostnad. Det är viktigt att följa med eftersom det händer väldigt
mycket. P. Johansson menar att utvecklingen av nya produkter kommer att förändra vilken typ
av personal som behövs på revisionsbyråerna. Även om revisorer fortfarande kommer att
behövas, kommer de även att behöva anställa personal som är kunniga inom digitala system
och IT.
Enligt P. Johansson kommer inte revisorns professionella bedömning att påverkas eller ändras
på grund av digitaliseringen. Det kan dock finnas en risk med ålder. De som har varit
verksamma i yrket länge vet vad de ska granska och vilka risker som finns. Digitaliseringen gör
att revisorerna inte längre behöver göra allt kartläggningsarbete, utan det läggs bara in i datorn
och programmeras av andra än revisorn. Det finns då en risk att oerfarna revisorer saknar
förståelse för vad som ligger bakom processerna.
IT-utveckling
“Vi har inte information stående i ett serverrum, utan det är någon annan som vi köper den
tjänsten i molnet av, där vi kan gå in. Det har vi fått som rekommendation av konsulterna, att
det är dit trenden går.” P. Johansson berättar att Revisorsinspektionen kommer att fokusera på
att ha molntjänster i framtiden.
Program och system som revisorer använder
Enligt P. Johansson kommer användningen av XBRL att utvecklas, vilket kommer att sätta
press på Revisorsinspektionen som myndighet. P. Johansson tror att det kommer att vara på
samma sätt för revisionsbyråerna, att de kommer att arbeta mer med XBRL i framtiden. P.
Johansson berättar att Revisorsinspektionen följer XBRL eftersom det är en standard för
överföring av information. Eftersom XBRL är en standard vill myndigheter och företag
utveckla det. P. Johansson förklarar att detaljerad information i årsredovisningar kommer att
kunna överföras. Det kommer att leda till att digitaliseringen kan gå ännu fortare. XBRL
kommer att ta fart, enligt P. Johansson, men han påpekar också att de inte har några
detaljkunskaper eller erfarenheter kring XBRL.
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Reglering
Vi är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det är klart att det blir en
problematik när all information är tillgänglig och att allt kan anslutas i molnet. Då kan
offentlighetsprincipen omfatta allt underlag och då måste vi fundera på hur vi hanterar det.
P. Johansson menar att det handlar om känslig information, vilket ofta leder till omfattande
sekretessprövningar. Tillgängligheten av informationen är ett problem och cybersäkerheten
måste ses över för att trygga informationen. P. Johansson berättar att de som myndighet inte vet
hur det kommer att bli, men att deras system måste klara av det nya. P. Johansson säger att det
händer mycket på området.
Förändringar i revisorns arbete
“Ser vi på det traditionella revisorsyrket idag så har vi en minskande revisorskår när det gäller
kvalificerade revisorer som ska uppfylla kompetenskrav, utbildningskrav och stå under tillsyn”,
säger P. Johansson. Den minskande revisorskåren beror på att det idag inte efterfrågas lika
mycket revision som tidigare, menar P. Johansson.
Revisionsyrket kommer att förändras en del, dels på grund av digitaliseringen och dels för att
mycket av de enklare granskningsmomenten kommer att försvinna. Det blir mer analys och
bedömningar. Jag tror också att årsredovisningar och olika rapporter, mer realtidmässigt,
kommer att vara tvungna att revideras.
P. Johansson tror att revisorsyrket kommer att förändras en del de kommande fem åren. Det
kommer att bli betydelsefullt, ur konkurrenssynpunkt, att företagen är miljömässiga och arbetar
mot hållbar utveckling. För att det ska kunna revideras på ett bra sätt, menar P. Johansson att
det måste finnas en standard, praxis och tillsyn. Vad gäller kraven för att bli auktoriserad revisor
tror P. Johansson att detaljkraven kommer att förändras. “Jag tror att det är bättre att lära sig
nationella revisionsstandarder och etik på internutbildningen på byrån än på universitetet.”
Möjligheter
P. Johansson påpekar att de stora byråerna håller på att digitaliseras och går från att arbeta med
papper till att arbeta digitalt. De börjar utnyttja att det går att lägga saker i molnet, men än har
de inte utnyttjat potentialen fullt ut. Genom att lägga allt digitalt kan smarta tjänster, som
underlättar revisionsarbetet, utvecklas. Där är byråerna inte ännu, menar P. Johansson.
Utmaningar
En utmaning kan vara att vi och branschen inte klarar av anpassningen, att vi inte klarar av
att ställa om och anpassa oss. Istället blir det andra yrkesgrupper som certifieras och det
skapas en annan yrkesgrupp som exempelvis miljögranskare eller hållbarhetsgranskare. Då är
det en utmaning där det är viktigt att vara med och bevaka och försöka vara med och styra.
P. Johansson menar att det inte är några problem att få studenter till revisorsyrket men att det
kan bli en utmaning att behålla dem. Det beror på att yrket inte blir lika intressant när
datorprogrammen tar över analysen.
4.8 Universitetsadjunkt - Jürgen Claussen
J. Claussen är en informatiker och universitetsadjunkt som har arbetat dels med IT-revision och
redovisning i 20 år. J. Claussen har varit i branschen i 30 år och undervisar nu vid Högskolan i
Borås. Intervjun gjordes över telefon den 1 mars 2017 klockan 14.00.
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Digitalisering
J. Claussen menar att digitaliseringen kan stödja revisorns professionella bedömning. Genom
gynnsamma verktyg, såsom inbyggda kontroller och revisionsagenter, kan revisorerna ägna sig
åt omvärldsfaktorer, organisationen i sig och att prata med medarbetarna i företaget. Enligt J.
Claussen kan det leda till att den professionella bedömningen i arbetet blir mer betydelsefull
eftersom det blir mer data att ta hänsyn till. J. Claussen har inte sett något IT-system som har
kunnat ersätta den professionella bedömningen. Utvecklingen kräver dock att revisorerna kan
hantera IT-frågor.
IT-utveckling
J. Claussen berättar att stora revisionsbyråer har tillgång till mycket data. De har också
möjlighet att samla information om börsnoterade bolag eftersom de ofta tillhör stora kedjor.
Denna möjlighet har inte mindre revisionsbyråer. Molntjänster ses som en affärsfördel. J.
Claussen berättar att amerikanska moderbolag inom revision använder gemensamma databaser,
vilka finns i molnet. Då har revisorerna tillgång till ett stöd i processen, vilket finns i molnet.
Där finns även användbar omvärldsdata att ta del av.
Program och system som revisorer använder
J. Claussen berättar att tekniska system och lösningar som revisorer använder idag bland annat
är ACL, som används för att göra registeranalys. Revisorerna har ofta också egna verktyg.
Experter på området finns och de tittar på inställningar i systemen som kan påverka säkerheten.
J. Claussen anser att användningen av XBRL kan påverka revisorns arbete. “I revisionsprocessen måste revisorn kontrollera kodtabeller i systemet. Då översätts taggar som ligger i
systemet och de kopplas till kodtabellerna som översätter det till information. Om de är
felaktiga, stämmer inte bokslutet”, berättar J. Claussen. Det är nödvändigt att översättningstabellerna stämmer. Det påverkar revisorernas arbete eftersom det kräver mer IT-kunskap,
enligt J. Claussen.
Revisionsprocessen
J. Claussen tror inte att revisorerna kommer att göra hela revisionen i slutet av året. “Det
kommer att göras löpande under året.” Med hjälp av programvara kan realtidsinformation
rapporteras direkt till revisionsbyrån från kundens system. Mer realtidskontroller kommer att
ske med den löpande revisionen.
Intern kontroll och risk
J. Claussen säger att de interna kontrollerna har skärpts efter att de har utsatts för
dataintrångsrisker. De interna kontrollerna är ganska känsliga för intrång, vilket J. Claussen
anser är en brist. Det finns stora risker med teknisk utveckling och om molntjänster används
finns risk för dataintrång. J. Claussen säger att det alltid finns en risk med nya tekniska lösningar
eftersom det ofta finns brister och säkerhetshål.
Reglering
J. Claussen menar att det inte finns många förändringar i regelverken utifrån digitaliseringen.
Enligt J. Claussen är det fortfarande bokföringslagen som styr. “Molntjänster finns inte ens på
kartan. Det måste anpassas efter verkligheten. Regelverken har gått från att redovisningsdata
ska bevaras i 10 år till 7 år. Det är ganska restriktivt.” J. Claussen anser att ISA-standarden är
omarbetad och anpassad, men att det är bokföringslagen som sätter ramarna. Några delar har
skrivits om och anpassats, bland annat de kapitlen om IT-revision och interna kontrollsystem.
J. Claussen menar att ISA handlar om hur revisorerna ska granska och att det har skrivits om
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för att minska känsligheten för tekniska förändringar. Det finns dock ett kapitel om revision
som har skrivits om på de områden som är särskilt digitaliserade. Eftersom det inte är många
förändringar i regelverken anser J. Claussen att det inte påverkar revisionsprocessen.
“Revisionsprocessen anpassas och verktyg finns som kan anpassas för de digitala delarna.”
Förändringar i revisorns arbete
J. Claussen tror att revisionsprocessen de kommande fem åren kommer att bli mer
automatiserad. Det kommer att komma system som gör löpande kontroller hos
kunderna. “Kanske blir det revisionsagenter som installeras i kundernas redovisningssystem,
som kontrollerar löpande förändringar i systemet. Då kan revisionsbyrån ha tillgång till det via
ett fjärrsystem.” Revisorerna behöver i så fall inte fokusera lika mycket på att kontrollera att
kontrollerna stämmer. Det kan effektivisera revisionsprocessen. J. Claussen tror att mycket av
det som kan automatiseras kommer att ske med hjälp av program och system.
Systemen kommer att signalera fel i systemen och revisorerna kan bygga in egna system som
rapporterar eventuella fel direkt till revisionsbyrån. Det finns redan idag, att speciella
revisionsmoduler signalerar exempelvis ovanligt stora belopp som registreras.
Möjligheter
J. Claussen tror att revisorsyrkets arbetsuppgifter kommer att förändras under de kommande
fem åren på grund av IT-utvecklingen. “Kanske kommer vi så långt att vi kan anta att
redovisningsdata stämmer. Det är kanske dit vi ska. Det innebär att revisorerna inte behöver
detaljgranska så mycket.” J. Claussen tror att granskningen istället kommer att inrikta sig på att
kontrollera att företagets kontroller fungerar, att revisorn ser till mer bakomliggande faktorer
än själva siffrorna.
J. Claussen tror att det kommer bli obligatoriskt att, om fem år, rapportera in bokslut till
Bolagsverket i XBRL-format i Sverige. Det ökar redan idag och används allt mer av mindre
bolag.
Utmaningar
“Den stora utmaningen kommer att vara att kunna lita på ett IT-system. Revisorn har ingen
kontakt med verifikationen i traditionella formen. Det kräver stor tilltro till säkerhetsarbetet i
företaget.” J. Claussen menar att revisorn reviderar system som de inte har full kontroll över.
För dem blir det en utmaning att bedöma datasäkerheten eftersom de inte har någon betydande
IT-kompetens. Det kan bli svårt för revisorn att hantera de komplicerade systemen.
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5 Analys
I följande kapitel presenteras först den analysmodell som använts i analysprocessen och
därefter vår analys av det teoretiska och empiriska underlaget. Analysen utgår från
institutionell teori och följer samma struktur som teori- och empirikapitlet. En jämförelse
mellan tidigare forskning och respondenternas svar görs. Genom analysen är syftet att besvara
frågeställningen: Vilka är de pågående digitaliseringstrenderna inom revision och hur kan
revisorns arbete komma att förändras på grund av dem?
5.1 Analysmodell

Figur 4. Studiens analysmodell

Studiens analysmodell, figur 4, visar de nyckelbegrepp som analysen bygger på. Nyckelbegreppen i teorimodellen har använts i analysprocessen samt utgör grunden för analyskapitlet.
De är de mest betydelsefulla områdena för oss att beakta i jämförelsen med det empiriska
materialet. Digitaliseringstrenderna och IT-utvecklingen som kommer med digitaliseringen
påverkar revisionsprocessen. Även omgivningen och regleringen på området styr arbetet med
revision. Förändringar i revisionsprocessen leder till förändringar i revisorns arbete. De nämnda
delarna har varit centrala genom hela studien. För att kunna resonera fram svar på
frågeställningen krävdes respondenter med olika bakgrund. Det var betydande för arbetet att
respondenter utöver revisorer intervjuades. Informationen från Revisorsinspektionen gav en
mer helhetsbild över situationen. Informationen från revisorerna kompletterades väl genom att
använda information från övriga respondenter, som från systemutvecklaren, XBRL Sweden och
universitets-adjunkten. Eftersom abduktiv metod användes, vidareutvecklade vi empiri- och
teoriunderlaget efter hand i arbetet. Teoriunderlaget och det empiriska materialet har tolkats i
ljuset av varandra. Bidraget från analysen kring vilka digitaliseringstrenderna är och hur de
förändrar revisorns arbete presenteras i kapitlet om resultatet.
5.2 Digitalisering
Enligt Kairos Future (2016) blir det allt mer betydelsefullt att anpassa sig efter digitaliseringen
eftersom hela affärslandskapet förändras. De intervjuade revisorerna anser att pappershanteringen håller på att försvinna. S. Lydemar berättar att kontoret i Halmstad har gått från att
arbeta med pärmar till att göra arbetet helt digitalt under hennes ett och ett halvt år som anställd.
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Systemutvecklaren J. Lindgren menar att det är ett framsteg för revisorerna, vilka inte längre
behöver arbeta med en mängd papper och istället får filer i systemen. Enligt CFA (2005) innebär
mer digital information att systemen blir mer komplexa. Samtidigt kan revisorernas arbete bli
mer effektivt om de inte behöver arbeta med så mycket papper. S. Lydemar berättar att de
arbetar utifrån digitala krav från huvudkontoret och C. Tegidius framhåller att de inte kan arbeta
med papper när kunden är digital. K. Ljungqvist påtalar dock utmaningen med att revisorn sitter
allt mer med datorn på kontoret, att revisorn kanske missar något när de inte är ute hos kunden.
Även S. Lydemar påpekar att det finns problem med att endast arbeta med dokument på datorn.
“Vi kommer aldrig att möta så lite teknologi som idag”, skriver Gilan och Hammarberg (2016,
s. 8). Respondenterna är överens om att digitalisering är högaktuellt för revisorerna idag och att
det kommer fortsätta att hända mycket. P. Johansson, chef för revisorsinspektionen, berättar att
Revisorsinspektionen nu vill förändra sig på grund av branschens krav, men att det innebär en
stor kostnad att genomföra. Enligt den tidigare forskningen av Kairos Future (2016) är
digitalisering, som respondenterna också anser, en stark trend idag. Det påverkar både företag
och revisionsbyråer och därför även revisorerna på olika sätt.
Carrington (2014) beskriver revisionsprocessen och att revisorn ska försäkra sig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisorn avgör detta genom att göra
en professionell bedömning av informationen. Det går inte att finna någon samstämmighet
bland respondenterna vad gäller digitaliseringens påverkan på den professionella bedömningen.
S. Lydemar menar att revisorns bedömning möjligtvis kan påverkas om revisorn är ovan vid att
arbeta digitalt. C. Tegidius menar att all information kan vara till hjälp i bedömningen. P.
Johansson anser inte att den professionella bedömningen kommer att påverkas eller ändras. P.
Johansson anser även att det kan finnas en risk kopplad till ålder på revisorerna. De äldre, med
grundläggande erfarenhet av arbetet, vet exakt vad som ska granskas. Allt eftersom datorerna
tar över grundarbetet kan revisorerna utan erfarenhet sakna förståelse för vad som ligger bakom
alla siffror. I modellen UTAUT beskrivs vilka faktorer som är betydelsefulla för medarbetarnas
vilja att börja använda ny teknologi. Här är en betydelsefull faktor åldern (Mahzan & Lymer,
2014). Äldre medarbetare kan vara mer motvilliga till ny teknologi och således ha svårt att
anpassa sig till det. Det finns både för- och nackdelar med digitaliseringen för yngre och
oerfarna respektive erfarna och äldre revisorer.
Risken att göra ett oriktigt uttalande i revisionsberättelsen är revisionsrisken. Den risk som
revisorn tar i en revision påverkas av vilken acceptabel väsentlighetsnivå som sätts (Carrington,
2014). Enligt Elefteire och Badea (2016) kan ny teknik, som kommer med digitaliseringen, göra
att revisorsrisken minskar. Bland respondenterna går det att finna ett mönster och samband
mellan risken och hur urvalet görs. Genom digitaliseringen kan revisorerna kontrollera all data,
inte endast stickprov, berättar V. Larsson. K. Ljungqvist menar att revisorsrisken förbättras på
grund av det. Redan när kalkylsystemen började användas på persondatorn växte möjligheterna
för ekonomer i deras arbete. Därefter utvecklades allt fler system och verktyg för att
effektivisera olika affärsprocesser, som tidigare forskning av Gilan och Hammarberg (2016)
beskriver. Precis som Kairos Future (2016) menar, kan information spridas och sorteras mer
effektivt när den är digital. K. Ljungqvist menar dock att kvalitén på revisionen inte beror på
digitaliseringen. P. Johansson påpekar att det är Revisorsinspektionens mål att revision i
Sverige håller hög kvalitet och att deras tillsyn ska ändras när revisorerna använder andra
program eller verktyg för arbetet. C. Tegidius påpekar att revisorsrisken kan öka om revisorerna
inte följer med i den digitala verkligheten.
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Tidigare forskning av Andersson och Engström (2016) visar att revisorerna kommer att behöva
mer IT-kunskap än tidigare i arbetet. Det är även ett tydligt mönster bland respondenterna.
Universitetsadjunkt J. Claussen menar att utvecklingen kräver att revisorerna klarar av att
hantera IT-frågor, inte minst i användningen av XBRL. C. Tegidius berättar att IT-revisorer
anställs nu, vilket sannolikt kommer att öka. Chef för Revisorsinspektionen, P. Johansson,
menar att IT-utvecklingen kommer att förändra personalbehovet på revisionsbyråerna. De
kommer att behöva anställa personal som är duktiga inom IT och digitala system. Även
Lombardi et al. (2014) skriver att revisorer måste kunna hantera utmaningarna som kommer
med ökande mängd data och ha en god förståelse för mer avancerad teknik.
5.3 IT-utveckling
V. Larsson påpekar att automatiseringen är högaktuell. Enligt Lennartsson (2015) kommer
program, robotar eller annat att ersätta mycket av människans arbete. C. Tegidius berättar att
exempelvis test av IT-system och mycket annat i revisionsprocessen redan har automatiserats.
Revisorerna har speciella verktyg för moms och avvikelser. Det är dock fortfarande revisorerna
som kontrollerar dessa verktyg. Enligt Kairos Future (2016) har automatiseringen lett till att
revisorn inte längre behöver testa de interna kontrollerna på samma sätt som tidigare. Tidigare
forskning menar att automatiseringen kommer att påverka hur revisorn arbetar (Kairos Future,
2016). Tidigare forskning av Arnold (2016) visar att automatisk revisionsteknik kommer att ha
en betydande påverkan på de som använder det. Enligt Kairos Future (2016) kommer
automatisering att förändra hur revisorer arbetar. Enligt Lombardi et al. (2014) kommer
revisorn att ägna sig mer åt analyser av olika slag på, grund av den ökande automatiseringen.
Lennartsson (2015) påpekar att system och robotar inte kan dra slutsatser och att flera av
tjänsterna som revisorerna utför därför inte kan ersättas av datorer. Kairos Future (2016) menar
dock att kognitiva robotar kan komma att användas i framtiden. Kairos Future (2016) påpekar
att det gäller för revisionsbyråerna att hitta effektiva kombinationer av automatiseringar av olika
funktioner samt att revisorerna har goda relationer med sina kunder. Lennartsson (2015) menar
att det finns fler arbetsuppgifter att automatisera i framtiden.
5.3.1 Big data
Enligt Arnold (2016) gör teknikutvecklingen att revisionsarbetet blir mer effektivt och att det
därför kommer att läggas mer vikt på big data. Dessutom visar en studie, som Kairos Future
(2016) skriver om, att företag som använder big data effektivt ökar sina intäkter. Både J.
Claussen och S. Lydemar påpekar att big data kan påverka konkurrensen. J. Claussen menar att
mindre revisionsbyråer inte har samma tillgång till information från internationella nätverk som
stora revisionsbyråer har. C. Tegidius påpekar att det handlar om att kunden ska kunna förpacka
data på rätt sätt för att revisorerna ska kunna ha nytta av det. Tidigare forskning av Cameran
och Campa (2016) tyder också på att betydelsen av data kommer att öka. Enligt Davenport
(2000) leder mer elektroniskt tillgänglig information till effektivare arbete för revisorn.
5.3.2 Molntjänster
Enligt Carretero och Blas (2014) krävs mindre engagemang av personalen när molntjänster
används. Det innebär också obegränsade förvaringsmöjligheter. Enligt Kairos Future (2016)
lagrar externa leverantörer materialet. Pappershanteringen minskar och leverantören tar hand
om uppdateringar och installationer av olika slag. Kairos Future (2016) menar att molntjänster
kan bli billigare eftersom fler använder det. De flesta av respondenterna uttrycker att
molntjänster används i stor utsträckning redan idag. Revisorerna berättar att molntjänster
används för att få information från kunderna, att beslutssystem och revisionsverktyg är
molnbaserade samt att revisorerna får anpassa sig efter hur digital kunden är. S. Lydemar
berättar att deras revisionsprogram eAudit är molnbaserat. J. Lindgren berättar att Jeeves kan
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användas via molnet. Enligt Brandas et al. (2015) är informationens tillgänglighet ett problem
eftersom det innebär större chans för informationsstöld. Känslig data blir mer tillgänglig.
Enligt tidigare forskning av Kairos Future (2016) är tillkomsten av molntjänster något som
underlättat exempelvis hantering av dokument och material. FEE (2015) menar att
företagsrapportering som görs idag endast är en envägskommunikation till intressenterna, men
att en tvåvägskommunikation är möjlig. Revisorsassistent S. Lydemar berättar att molntjänster
används för att dela information med kunden. V. Larsson berättar att PwC:s plattform, Connect,
används för kommunikation med kunderna. De kan följa digitalt när kunden bygger upp data
och behöver inte åka ut till kunden innan all data är klar. Tidigare forskning av Carretero och
Blas (2014) säger att molntjänster är en ny trend inom informationsteknologin. P. Johansson
håller med om att revisorerna köper molntjänster och att det är dit trenden går. Enligt Kairos
Future (2016) skapar molntjänsterna möjligheten att göra informationen tillgänglig var som
helst, vilket underlättar revisorns arbete. J. Claussen säger att molntjänster blir en affärsfördel
och ett stöd i revisionsarbetet.
Enligt Kairos Future (2016) finns möjligheten för företag att kunna se och följa sin redovisning
mer i realtid. Revisorerna tycks vara överens om att olika system i realtid verkar bli allt mer
önskvärt. C. Tegidius och V. Larsson menar att det handlar för mycket om historisk data idag.
Dock berättar J. Lindgren att realtidsfunktionen inte finns ännu för ekonomidelarna. Det skulle
kunna gå att arbeta på det sättet och det kan komma att utvecklas, men J. Lindgren påpekar att
det inte kommer att passa alla företag. J. Claussen hävdar att fler realtidskontroller kommer att
användas genom löpande revision i framtiden.
5.4 Program och system som revisorer använder
Revisorer använder, enligt Elefteire och Badea (2016), olika slag av mjukvara för att utföra
analyser, stratifieringar och sortering. Dessa program och revisionsverktyg kallas, enligt
Lombardi et al. (2014), för CAATTs. Arnold (2016) menar att revisorn får mer kontroll över
revisions-processen genom att använda olika revisionsverktyg. Användningen av olika system
ger dock mindre utrymme för flexibilitet för medarbetarna. All data måste vara likadan eftersom
det måste passa systemen. Enligt Byrnes et al. (2015) är MCL är en del av CAATTs och skapar
möjlighet till att ha en löpande kontroll för revisorn. Signaler skickas till revisorn när
granskning behövs. Enligt SIE-gruppen används SIE-formatet också av revisorn. Det används
för att överföra redovisningsdata för att kunna arbeta med materialet. Enligt J. Lindgren
används SIE-formatet av revisorer idag.
S. Lydemar berättar att KPMG bland annat använder Visma i arbetet. Ett tydligt mönster finns
däremot i respondenternas svar. J. Claussen och J. Lindgren påpekar att det är vanligt att
revisionsbyråerna använder verktyg som de utvecklat inom byrån. V. Larsson och J. Lindgren
berättar att PwC använder ett eget verktyg vid namn Halo vid dataanalyser, vilket används för
de system där SIE-filer inte kan användas. S. Lydemar berättar att KPMG:s egna program heter
eAudit och hos EY, säger C. Tegidius, att Canvas är ett eget program. Bland respondenternas
svar finns även ett mönster kring skillnader i Sverige jämfört med internationellt. Både C.
Tegidius och K. Ljungqvist berättar att Hoogia används i Sverige och C. Tegidius säger att ACL
och Eagle används utomlands. K. Ljungqvist berättar att Audit Soft används utomlands inom
Mazars.
J. Lindgren påtalar användningen av SAF-T som enligt CFA (2005) är till för att testa de interna
kontrollerna. Datan blir enklare att läsa och kontrollera ur revisorns perspektiv. SAF-T hämtar
data från flera källor, vilket gör att revisorn inte behöver leta efter informationen. Enligt
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Compliance (2016) får revisorerna tillgång till kundernas transaktioner när de vill. Redan år
2005 hade, enligt CFA (2005), 38 länder gått med i användningen av SAF-T. Enligt Compliance
(2016) kommer alla företag att lämna in data i XML-format, vilket SAF-T är byggt på. Revisorn
kan, enligt CFA (2005), skapa data i det format de behöver. J. Lindgren säger att en
harmonisering sker inom EU. Det som eftersträvas är snabbare analyser, speciellt med tanke på
börskraschen 2008. Enligt J. Lindgren ska revisorn kunna göra effektivare analyser, istället för
att studera alla verifikationer. Med hjälp av SAF-T kan revisorerna se bland annat
attestsignaturer och behörigheter.
5.4.1 Hantering av system och ny teknik
Nya system kräver omfattande utbildning av personalen, vilket är ett mönster som syns bland
respondenterna. När ett nytt system ska implementeras på revisionsbyrån kommer det ofta som
direktiv från centralt håll, även internationellt. Då följer utbildningar och föreläsningar för
medarbetarna. Det gäller även vid uppdateringar av programmet. V. Larsson säger att PwC
utser en ansvarig på varje kontor när ett nytt system ska implementeras. Tidigare forskning av
Kloviené och Gimzauskiene (2015) menar att ny teknik endast är användbart om användarna
tar till sig det nya på rätt sätt och börjar använda de system som kommer. UTAUT-modellen,
som Mahzan och Lymer (2014) beskriver, förklarar accepterandet av ny teknik. Modellen
förklarar att organisationens struktur har betydande påverkan på individens accepterande och
användning av ny teknik. Det krävs att välplanerade processer finns vid implementeringen. Det
kan också handla om bekvämlighet. Lombardi et al. (2014) menar att revisorerna inte längre
arbetar manuellt med insamlingen av data. De måste vara bekväma med systemen de arbetar
med. Mahzan och Lymer (2014) förklarar ett av de andra elementen som UTAUT-modellen
visar. Det är betydelsen av socialt inflytande, det vill säga om individen upplever att tekniken
är användbar enligt andra på arbetsplatsen. V. Larsson påpekar att ett forum vid namn Spark
används, vilket är som ett intranät. Där kan medarbetarna hjälpas åt att dela idéer. Mahzan och
Lymer (2014) hävdar också att omgivningens åsikter spelar stor roll när individer ska ta till sig
nya system och teknik. Tidigare forskning kring institutionell teori av Eriksson-Zetterquist
(2009) beskriver att omgivningen påverkar organisationer på olika sätt. Denna påverkan sker
både genom formella och informella regler. Eriksson-Zetterquist (2009) menar att
organisationer följer omgivningen vad gäller idéer och förändringar.
5.4.2 XBRL
Enligt B. Rydberg finns olika varianter av XBRL. Både text och data i en årsredovisning kan
hanteras med XBRL. Ur respondenternas svar går det inte att finna något som tyder på att XBRL
används av vanliga revisorer i arbetet idag. J. Lindgren framför en trend som känns av, nämligen
att kundernas revisorer strävar mot XML-formatet. K. Ljungqvist hävdar att användningen av
XBRL kommer att öka om det utvecklas och fungerar helt. B. Rydberg påpekar att formatet
kommer att ändras och att det kommer att bli mer globalt. Bland annat Belgien, Japan och
Danmark har gjort XBRL till standard (Liu et al., 2017) och EU-kommissionen tog beslutet om
att göra XBRL till standard i EU 2016 (Lennartsson, 2016). Enligt B. Rydberg är det även
svensk standard och fördelen är att det används mycket internationellt.
En annan fördel med XBRL är, enligt B. Rydberg, att samma information kan skickas in till
myndigheter som Skatteverket, Bolagsverket och Statistiska centralbyrån. V. Larsson tycker att
kommunikationen med myndigheterna gällande finansiell information kan effektiviseras och
att det nu sker en eftersläpning, det vill säga att det som revisorerna tar del av är historik. Seele
(2016) säger att datahantering kan bli mer pålitlig med XBRL och att rapporteringen som sker
till intressenter kan gå snabbare, även i realtid. Pan och Seow (2016) menar att revisorns arbete
med datahantering effektiviseras genom XBRL. Den analytiska delen och benchmarking
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förenklas, enligt Lombardi et al. (2014), genom den elektroniska rapporteringen. Tidigare
forskning av Belfo och Trigo (2013) säger att denna harmonisering och spridning av finansiell
information minskar risken för olika informationsproblem, såsom adverse selection. J. Claussen
tror att användningen av XBRL kan påverka revisorns arbete en hel del eftersom revisorn måste
kontrollera kodtabeller och översätta taggar. Det blir mycket betydelsefullt att dessa
översättningstabeller stämmer. J. Claussen säger att det egentligen kräver mer IT-kunskap än
vad revisorerna har idag.
Även om revisorerna inte tycks använda sig av XBRL särskilt mycket idag, enligt
respondenternas svar, verkar XBRL utvecklas allt mer. P. Johansson säger att användningen
kommer att öka, vilket också sätter press på Revisorsinspektionen. De måste, på samma sätt
som revisionsbyråerna, arbeta mer med XBRL. B. Rydberg berättar att en revisionsberättelse i
XBRL-format håller på att utvecklas. P. Johansson tror att användningen av XBRL kommer att
ta fart eftersom myndigheter och företag faktiskt vill att det utvecklas. ESMA, myndigheten
som övervakar börser internationellt, kommer att få företags årsredovisningar inskickade i
XBRL-format från och med år 2020, berättar B. Rydberg. B. Rydberg påpekar att det blir
svårare för konkurrerande format på marknaden om fler stora aktörer använder XBRL.
5.5 Revisionsprocessen
Revisionsprocessen delas upp i fyra steg som, Carrington (2014) och några av revisorerna
påtalar, börjar med ett uppdragsbrev där klientens risknivå bedöms. Carrington (2014) menar
att revisorn ska skapa försäkran och komfort för intressenterna. Revisorn ska kontrollera att de
transaktioner och händelser som finns med i de finansiella rapporterna är korrekta och att de
följer god redovisningssed. För att kunna göra det måste revisorn granska materialet. Carrington
(2014) beskriver planeringen som en betydande del i revisionsprocessen. Revisorerna håller
med om att planeringen är en grundläggande del för att kunna göra granskningen. C. Tegidius
beskriver att revisorn går igenom det material som de har fått från kunden. Utifrån materialet
bedömer de risker, vilka team de ska ha, hur många möten med kunden som behövs samt vilka
verktyg de ska använda i granskningssteget. Carrington (2014) menar att väsentlighet och risk
ska bedömas.
Porter et al. (2014) skriver att planeringen i revisionsprocessen ska avgöra vilka bevis som ska
samlas in. S. Lydemar beskriver att de i planeringssteget utgår från kundens bransch och lägger
upp sin granskning utifrån det. S. Lydemar menar att granskningen kan bero på vilken typ av
bolag det är och att revisorerna därför måste planera utifrån det. Vid granskningen menar Porter
et al. (2014) att revisorerna ska skapa förtroende för de finansiella rapporterna. För att göra det
måste revisorerna undersöka lämpliga revisionsbevis och bilda sig en uppfattning om
redovisningens trovärdighet. S. Lydemar beskriver att de skapar vissa konton som är
signifikanta, där väsentliga risker eller felaktigheter kan finnas. Det är dessa konton som
revisorerna fokuserar på när de gör sin granskning. Revisorerna utgår från det materialitetstal
som de har satt för att avgöra vilka konton de ska granska. Carrington (2014) beskriver att
revisorn, i granskningssteget, ska testa de interna kontrollerna för att se om de är tillförlitliga.
Om de inte är tillförlitliga kan revisorn använda en annan metod, nämligen substansgranskning.
C. Tegidius beskriver granskningen som löpande under året. Revisorerna testar de interna
kontrollerna samt kontrollerar processer och system. K. Ljungqvist anser att planeringsfasen är
betydande och att det ska läggas mycket fokus på den. K. Ljungqvist anser dock att revisorerna
i verkligheten lägger mycket tid på granskningsfasen. Under granskningen ska revisorn
dokumentera sin granskning enligt ISA 230 (FAR, 2016) och 24 § Revisorslagen (2001:883).
Enligt Carrington (2014) görs detta för att revisorn ska kunna gå tillbaka och titta eller för att
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andra revisorer ska kunna ta över granskningen. Det görs även för att Revisorsinspektionen i
efterhand ska kunna bedöma revisorns granskning. När granskningen sedan är klar ska den
utvärderas och rapporteras. S. Lydemar beskriver utvärderingen som en final analytic där det
görs en resultatanalys för hela företaget. På så sätt kan revisorerna se vilka förändringar som
har skett. Carrington (2014) beskriver att revisionsberättelsen avslutar hela revisionsprocessen.
Enligt Lombardi et al. (2014) utvecklas revisionsmodellen utifrån traditionell revision. Det
problem som Shin et al. (2015) anser finns med traditionell revision är att informationen blir
gammal innan den når intressenterna. Revisionsprocessen tar för lång tid och när de finansiella
rapporterna kommer ut till intressenterna är informationen inte användbar för beslutsfattande.
Lombardi et al. (2014) anser att löpande revision gör att revisorn kan granska en större del av
företagets data och att revisionen blir mer aktuell. V. Larsson anser att löpande revision har
utvecklats under de senaste åren. Revisorerna gör mer löpande revision nu än tidigare. Det finns
moment som revisorn kan utföra när som helst under året. Revisorerna får mer kontinuerlig
kontakt med kunderna under året. Fler företag vill även ha klart sina finansiella rapporter så fort
som möjligt. K. Ljungqvist tror att det kommer att bli mer löpande revision eftersom det blir
lättare att få in materialet som finns hos kunderna. Enligt K. Ljungqvist blir löpande revision
en fördel för revisorerna eftersom de får en jämnare arbetsbelastning under året. J. Claussen
tror också att mer kommer att göras löpande under året. Med hjälp av programvara kan
realtidsinformation rapporteras direkt till revisionsbyrån från kundens system. S. Lydemar tror
däremot inte att revisionsarbetet kommer att spridas ut mer under året. På stora bolag kan test
av interna kontroller göras tidigare men det funkar inte på mindre bolag. Enligt S. Lydemar
görs knapp någon löpande granskning under året på mindre bolag. C. Tegidius anser däremot
att vissa typer av kontroller skulle kunna göras mer löpande innan årsbokslutet. C. Tegidius tror
att denna process kan flyttas fram lite mer men att det beror på företagens system. Shin et al.
(2015) anser att en lösning på problemet med en för långsam revisionsprocess är investering i
interna kontroller. Kontrollerna upptäcker felen innan revisionen påbörjats, vilket gör att
revisorn inte behöver fokusera på dessa fel. Enligt Shin et al. (2015) kommer det att möjliggöra
effektivare revisionsprocesser och att de finansiella rapporterna kan komma ut tidigare.
5.5.1 Intern kontroll och risk
Carrington (2014) beskriver intern kontroll som en granskningsmetod i revisionsprocessen.
Porter et al. (2014) menar att revisorn ska försäkra sig om att de interna kontrollerna fungerar
effektivt. Om de interna kontrollerna fungerar kan revisorn, enligt Pan och Seow (2016),
snabbare säkerställa att informationen är sann, uppdaterad och fullständig. Då behöver revisorn
inte ägna lika mycket tid åt att söka efter fel. Enligt Shin et al. (2015) kan revisorn istället
fokusera på analys och mer avancerad information i redovisningen. V. Larsson säger att
revisorerna inte litar på den interna kontrollen. De granskar tillförlitligheten i IT-systemen som
bolagen använder. S. Lydemar berättar att revisorerna åker ut på intern kontrollgranskning på
hösten för att se om de kan lita på kontrollerna. J. Claussen beskriver dock att de interna
kontrollerna har skärpts efter att de utsatts för dataintrångsrisker. J. Claussen hävdar att det
finns risker med den tekniska utvecklingen.
5.6 Institutionell teori
Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) påverkas organisationer av sin omgivning, exempelvis av
lagstiftning. Organisationer vill anpassa sig efter nya och moderna sätt att hantera olika
processer. Hur omgivningen påverkar organisationerna beskrivs av institutionell teori, menar
Eriksson-Zetterquist (2009). Teorin beskriver att organisationer handlar efter formella och
informella regler och därmed inte på ett rationellt sätt. Organisationerna får idéer till förändring
från omgivningen runt omkring dem. K. Ljungqvist påstår att revisorer är vana vid förändringar
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eftersom regelverk och skattelagar konstant förändras. Därför måste revisorerna hela tiden vara
uppdaterade. Det gäller även tekniska verktyg och system som de använder sig av i arbetet. B.
Rydberg tror att det kan finnas en risk för högre konkurrens för revisionsbyråerna om de inte
tar in digitaliseringen tillräckligt snabbt. B. Rydberg tror att det kommer konkurrenter med
alternativ digitalisering som kan ta över revisionsbranschens arbetsuppgifter. KPMG och PwC
har varit snabba med att ta in nya system som kommit i samband med digitaliseringen. S.
Lydemar berättar att KPMG redan är digitala. De har påverkats bland annat av Bolagsverket,
som har skapat en digital tjänst för finansiell information (Bolagsverket, 2016). Nu när KPMG
är digitala, menar S. Lydemar att de försöker få sina kunder att arbeta mer digitalt. När deras
kunder arbetar mer digitalt kan revisorerna få in mer information digitalt och spara tid. J.
Lindgren menar att det kommer en ny generation ekonomer som under sin utbildning arbetat
digitalt. När de kommer in på arbetsmarknaden kommer de att driva på utvecklingen mot ett
mer digitalt arbetssätt.
5.7 Reglering
Regelverken bör ständigt anpassas, menar Hedlund (2007). Kairos Future (2016) påstår att
marknaden ofta skapar standarder utan att staten ingriper. Enligt Filipovic (2014) måste
revisorerna anpassa sig efter förändringar, exempelvis i regelverken, standarder eller i andra
finansiella program och verktyg. V. Larsson anser att regelverken och hela branschen är
traditionsbunden. Regelverken är inte först i utvecklingen utan kommer efter och försöker
anpassa sig. Det kan bli ett problem för revisorerna, enligt V. Larsson. En långsiktig trend är
att människor vill vara mer strukturerade och eftersträvar därför hårdare reglering (Kairos
Future & Kempe, 2013). Revisorerna påstår att regelverken inte följer med i utvecklingen och
att de inte är speciellt anpassade efter det digitala arbetssättet. S. Lydemar menar att det går att
tolka lagen för att kunna arbeta digitalt. Reglerna kan hela tiden tolkas, vilket S. Lydemar menar
främjar utveckling.
K. Ljungqvist anser att grundtanken i regelverken är densamma även om revisionen utförs på
ett annat sätt än tidigare. Dock tycker K. Ljungqvist att grundregelverken behöver justeras lite
men att det inte har skett några större förändringar på grund av digitaliseringen. C. Tegidius ser
inte heller några förändringar i regelverken som är kopplade till digitalisering, speciellt inte i
årsredovisningslagen. Han anser inte att regelverken förändras i samma takt som
digitaliseringen sker. Både V. Larsson och J. Lindgren håller med om det. De anser att
regelverken är långsamma i sin utveckling. K. Ljungqvist anser också att formulering och
omarbetning av regelverken sker i efterhand, när förändringar i verkligheten redan har skett. J.
Claussen menar att det inte sker förändringar i regelverken på grund av digitaliseringen ännu.
J. Claussen tycker att ISA-standarden är omarbetad och anpassad, men att det är
bokföringslagen som sätter ramarna. V. Larsson och J. Lindgren anser att bokföringslagen inte
följer med i digitaliseringen och den tekniska utvecklingen. Kapitlet om IT-revision och interna
kontrollsystem i ISA har anpassats, enligt J. Claussen. Han beskriver att ISA handlar mer om
hur revisorerna ska granska och att ISA har skrivits på ett sätt som gör det mindre känsligt för
tekniska förändringar. J. Claussen säger också att molntjänster är något som inte finns med i
regelverken. J. Claussen anser att regleringen måste anpassas efter verkligheten.
P. Johansson anser att informationens tillgänglighet kan bli problematiskt med tanke
på offentlighetsprincipen. Revisorerna hanterar känslig information som inte alla ska kunna ta
del av. Cybersäkerheten, som kommit med IT-utvecklingen, måste lagstiftningen se över. C.
Tegidius har dock märkt förändringar i EY:s internutbildning. Han tycker att IT-frågor och
risker med IT tas upp mer. C. Tegidius anser att det är betydande att regelverken följer
verkligheten och att IT-miljön tas upp mer. K. Ljungqvist anser att det behövs ändringar i de
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anvisningar och råd som revisorerna använder sig av. De utges bland annat av FAR. J. Lindgren
anser att ekonomisystemen är hårt styrda av lagstiftningen jämfört med systemen som finns för
logistik och inköp. Han anser att nytänket på ekonomiavdelningarna är långsamt och att de var
kvar länge med papper och penna. Med bättre lagstiftning skulle genvägar på ekonomiavdelningen kunna möjliggöras. Förenklas lagstiftningen skulle ekonomiavdelningarna kunna
vara mer flexibla och då skulle även programutvecklarna i sin tur kunna vara mer flexibla enligt
J. Lindgren.
Enligt Revisorsinspektionen och revisorslagen måste all dokumentation bevaras på ett
betryggande sätt. På grund av digitaliseringen måste en extra tanke läggas på förvaringen
(Diamant, 2015). V. Larsson och S. Lydemar anser inte att regelverken följer med i
utvecklingen gällande digital arkivering. Arkiveringsplikten måste förändras för att vara mer
anpassat till det digitala. Idag är regelverken, enligt V. Larsson, anpassat efter en årsredovisning
i pappersformat. S. Lydemar berättar att lagen ändå har anpassats en del. Idag står det att
dokumenten ska arkiveras i den form som revisorn eller företaget får dem. Dock berättar S.
Lydemar att K2 och K3 inte anpassats efter digitaliseringen men att det finns lagar för hur
arkiveringen ska gå till.
5.8 Förändringar i revisorns arbete
Enligt Kairos Future och Kempe (2013) pågår en långsiktig förändring och digitalisering. Det
innebär att tekniken fortsätter att utvecklas. Informationsspridningen ökar och förenklas, vilket
leder till en förändrad revisionsprocess och att analysförmågan ökar. Revisorerna tror att
revisionsprocessen kommer att utvecklas de närmaste åren. V. Larsson tror att en väsentlig del
av revisionen kommer att gå mot att granska IT-systemen, eftersom den delen av revisionen
växer. V. Larsson menar att ett företag kan ha flera olika system. För att det inte ska uppstå fel
i systemen måste de vara integrerade med varandra. J. Lindgren tror det kommer att ske
förändringar i systemen som revisorerna arbetar med. Även S. Lydemar tror att revisionsprocessen kommer att förändras till en mer digital granskning. Det kommer att leda till att även
rapporteringen blir mer digital. Det kommer att handla om att ha rätt program och system för
granskningen eftersom kraven kommer att öka. K. Ljungqvist anser att tankesättet kommer att
vara detsamma trots ett förändrat arbete. Processen kommer att gå snabbare med tanke på att
det finns verktyg som utför analyser och processer.
P. Johansson anser att revisorsyrket kommer att förändras på grund av digitaliseringen och att
enklare granskningsmoment kommer att försvinna. Han anser att det blir mer analys och
bedömningar för revisorn. Bierstaker et al. (2001) påstår också att revisionsprocessen kommer
att förändras på grund av teknikutvecklingen. Det ställs högre krav på samhället med tanke på
det ökande informationsflödet. Kairos Future och Kempe (2013) menar att världen blir mer
globaliserad och att konkurrensen kommer att öka på grund av den förenklade spridningen av
information. B. Rydberg håller med om att informationen blir mer tillgänglig. Enligt Kairos
Future och Kempe (2013) kommer den svenska revisionsmodellen att förändras på grund av
mer internationell reglering. Av den anledningen anser C. Tegidius att revisorerna behöver bli
bättre på engelska. Internationell redovisningsmetodik anser C. Tegidius att svenska revisorer
behöver bli bättre på med tanke på mer internationella relationer.
Digitalisering och ny teknik gör att information blir tillgängligt överallt, vilket gör att
revisorerna kan arbeta var som helst (Kairos Future & Kempe, 2013). K. Ljungqvist tror att en
förändring i revisorsyrket är att det blir mer arbete på kontoret, vilket är en trend som redan
märks idag. Risken, som K. Ljungqvist anser finns med denna förändring, är att revisorerna
mister kontakten med kunderna och deras verksamhet.
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Enligt Kairos Future och Kempe (2013) är en långsiktig förändring att redovisningsinformation
kan ges ut i realtid. Intressenterna anser att den finansiella informationen i årsredovisningarna
redan är gammal när den kommer ut. P. Johansson anser att årsredovisningar och olika rapporter
kommer att vara tvungna att revideras mer i realtid. B. Rydberg anser att digitaliserade
årsredovisningar kommer att innebära förändringar för revisorerna som de måste diskutera med
sina klienter. Han menar att det inte är långt kvar tills att årsredovisningarna blir helt digitala.
Kortsiktiga förändringar som påverkar revisorns arbete är bland annat de branschtrender som
gör att revisorns roll blir mer rådgivande (Kairos Future & Kempe, 2013). Revisorns
arbetsuppgifter blir, enligt Kairos Future och Kempe (2013), mer automatiserade på grund av
tekniken. J. Claussen anser också att revisionsprocessen kommer att bli mer automatiserad de
kommande åren. Han tror att det kommer system med revisionsagenter som installeras i
kundernas redovisningssystem, vilka kontrollerar löpande förändringar i systemet. V. Larsson
tror att arbetsuppgifterna som juniora revisorer tidigare utfört kommer att ersättas med olika
system och IT-lösningar. Revisorerna kommer att arbeta mer kvalitativt. Istället för att förlita
sig på stickprov kommer systemen att hitta avvikelser som ger bättre urval än tidigare, anser V.
Larsson.
Det bildas nya tjänster som tar över marknaden, revisionsbyråerna blir mer som konsultbolag
och fler mindre företag väljer bort revisorn (Kairos Future & Kempe, 2013). Intressenterna och
företag efterfrågar mer information om vad revisorn gör i sitt arbete. K. Ljungqvist menar att
revisorerna får undersöka vad kunderna egentligen vill ha sin revisor till. Kan vem som helst
föra in siffror i systemet måste det finnas något annat revisorn gör som skapar värde för kunden.
P. Johansson berättar att revisorskåren minskar eftersom det inte efterfrågas lika mycket
revision. Han vill påpeka att vem som helst inte kan kalla sig för revisor. För att få kalla sig
revisor ska vissa grundkrav vara uppfyllda. De ska ha kompetens, arbeta utifrån en standard
och stå under tillsyn för att få kalla sig för revisorer. B. Rydberg anser att revisorerna måste ta
till sig de nya system som kommer för att öka nyttan av smarta lösningar. J. Lindgren påstår
att Sverige är i startgropen och inte har tagit in system som SAF-T. Han menar att det är mest
SIE-filer som används idag. Allt kommer att gå i XML-format i framtiden och J. Lindgren tror
därför att även Sverige kommer att ta in SAF-T. J. Claussen tror att det kommer att bli
obligatoriskt i Sverige att rapportera in bokslut till Bolagsverket i XBRL-format om fem år.
5.8.1 Möjligheter
Elefteire och Badea (2016) menar att den ökande användningen av tekniska system har lett till
flera möjligheter för revisorerna. J. Claussen tror att revisorns arbetsuppgifter de kommande
fem åren kommer att förändras på grund av teknikutvecklingen. Tekniken gör det möjligt att
enklare få tillgång till information från kunderna samt att det blir lättare att kontrollera (Elefteire
& Badea, 2016). Enligt J. Claussen kan tekniken utvecklas till att revisorerna kan anta att
redovisningsdatan stämmer. Det kan innebära att revisorerna inte behöver detaljgranska på
samma sätt som tidigare. Istället kommer granskningen, enligt J. Claussen, att inrikta sig på att
kontrollera att kontrollerna fungerar. Shin et al. (2015) påstår att intressenterna kan få
information snabbare med hjälp av tekniken och därmed använda den i sitt beslutsfattande. S.
Lydemar tror att mycket kommer att ske under de kommande fem åren och därför generera ett
snabbare informationsflöde till intressenterna. Det ställer krav på digitalt arbete för revisorerna,
menar S. Lydemar.
Dubbelarbete kan undvikas, enligt Bierstaker et al. (2001), eftersom all information finns i
informationssystemen. Dock menar V. Larsson att dessa informationssystem måste integreras
med varandra för att det ska kunna leda till en automatisering. S. Lydemar ser informationen i
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systemen som en möjlighet till ett mer harmoniserat arbete. Tidigare kunde revisorerna bygga
upp sina pärmar på olika sätt och i olika steg. Med digitaliseringen kommer alla mappar att ha
samma digitala struktur. Enligt Güney (2014) kan gamla dokument lättare skannas in i systemen
och att alla får tillgång till dessa. Tekniken förenklar även informationsutbytet och sparar på
förvaringsplats. S. Lydemar menar att det förenklar revisorns arbete eftersom det blir lättare att
hitta bland dokumenten. I och med det standardiserade arbetet ser det även likadant ut för varje
kund. Bierstaker et al. (2001) ser en annan möjlighet som kommer med ökad användning av
informationssystem. Revisorerna får vägledning gällande nya lagar och regler redan i systemen
eftersom de uppdateras automatiskt. För att revisorerna ska ändra sitt arbetssätt krävs det, enligt
S. Lydemar, att de får rätt utrustning och rätt program.
5.8.2 Utmaningar
Pan och Seow (2016) anser att det finns en utmaning i att redovisningsbranschen inte utvecklas
i samma takt som den avancerade tekniken. V. Larsson tror att integreringen av olika system
kan bli en utmaning. Hon hävdar att det är betydelsefullt att systemen pratar med varandra på
rätt sätt för att det inte ska uppstå några fel. Både Pan och Seow (2016) och Cameran och Campa
(2016) anser att revisorer saknar de avancerade IT-kunskaper som behövs för den nya tekniken,
vilket anses vara en utmaning.
Lombardi et al. (2014) menar att tekniklösningar ständigt utvecklas, men att mänskliga
bedömningar inte kan automatiseras. Revisionsprocessen kräver bedömningar för att
kontrollera att systemen fungerar. Revisorerna utvecklar, enligt Lombardi et al. (2014), sin
förmåga att bedöma genom erfarenhet. J. Lindgren säger att det blir en utmaning för
ekonomidelarna att utmana lagstiftningen till att förhålla sig till digitaliseringen. V. Larsson
och K. Ljungqvist säger att revisorsyrket är traditionsbundet och att det kan bli en utmaning att
göra om debiteringen av tjänsterna. Revisionstjänsten bör göras om från timbaserad debitering
till att ta betalt för en tjänst och produkt.
Cameran och Campa (2016) menar att big data kommer att öka i betydelse i framtiden. Det
kommer att förändra revisorernas tankesätt och analyserna kan bli en utmaning. Enligt Cameran
och Campa (2016) måste revisorerna bli trygga i användningen av big data. Respondenterna
anser att revisorsyrket är i ett skifte och V. Larsson menar att det kan ta några år innan de har
ställt om sig helt. C. Tegidius menar att revisorerna måste vara förändringsbenägna och följa
med i digitaliseringen. P. Johansson anser att det kan bli en utmaning om branschen inte klarar
av att ställa om sig till det nya. Han menar att det kan bildas andra yrkesgrupper som certifieras
och tar över revisorns arbetsuppgifter. K. Ljungqvist säger att det blir en utmaning att få med
alla på det nya. P. Johansson anser att det kan bli en utmaning i att behålla studenter i
revisorsyrket eftersom det intressanta i revisorsrollen försvinner när det blir mer automatiserat.
Revisorerna kommer att behöva fokusera på att upptäcka bedrägeri eftersom fler företag redan
idag blir utsatta. Enligt Filipovic (2014) beror det på att den nya tekniken gör bedrägeri möjligt.
Enligt J. Claussen kommer den stora utmaningen bli att revisorerna måste kunna lita på
systemen. För att det ska gå krävs stor tilltro till säkerhetsarbetet i företagen. C. Tegidius anser
att det blir en utmaning att göra riskbedömningar kring digitaliseringen och kunders IT-miljöer.
S. Lydemar håller med om att det kommer att bli en utmaning kring IT-säkerheten. Revisorerna
arbetar mycket med molntjänster idag. Enligt S. Lydemar innebär det en risk. Li et al. (2016)
påpekar att det finns problem med molntjänsterna. Data riskerar att gå förlorad och det går inte
att lita på molntjänsterna helt och hållet. Dessutom går det inte att veta om leverantörerna av
molntjänsterna vill dölja exempelvis dataförluster för att rädda sitt rykte.
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Precis som Brandas et al. (2015) påpekar, nämner S. Lydemar att det alltid finns aktörer som
vill komma åt känslig information. Enligt Brandas et al. (2015) är det problematiskt att
informationen blir allt mer tillgänglig. Det finns ett mönster i respondenternas svar kring att
säkerheten blir allt mer betydelsefull att beakta och arbeta med inom revisionsbyråerna. V.
Larsson berättar att de inte kommunicerar med kunderna kring känsliga ämnen genom e-post
eftersom det inte är den säkraste vägen. De använder istället en plattform. S. Lydemar berättar
att det finns personal som arbetar med säkerheten kring informationen dygnet runt på KPMG.
Samtidigt menar hon att revisorerna måste tänka mer på säkerheten när all information finns på
datorn. P. Johansson säger att det blir större sekretessprövningar när mer känslig information
förekommer och att lagstiftningen vad gäller cybersäkerheten måste anpassas. Även om det
finns säkerhetsutmaningar med digitaliseringen kommer även fördelar ur ett säkerhetsperspektiv. Elefteire och Badea (2016) skriver att revisorn, med hjälp av digitala verktyg, kan
testa säkerheten i olika system, identifiera risker samt även kontrollera filers integritet.
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6 Resultat
I följande kapitel presenteras resultatet av studiens analys med utgångspunkt i syftet och det
undersökta problemet. Resultatet baseras på institutionell teori och presenterar
digitaliseringstrenderna och hur revisorns arbete kan komma att förändras.
6.1 Digitaliseringstrender och hur revisorns arbete kan komma att förändras
Automatisering har förändrat revisorns arbete och kommer fortsätta att förändra redovisningsoch revisionsbranschen i framtiden. Bland annat har test av IT-system automatiserats, men mer
i revisionsprocessen kan komma att automatiseras. Tidigare forskning tyder på att revisorns
arbetsuppgifter förändras och automatiseras på grund av IT-utvecklingen och digitaliseringen.
Empirin visar att det kan komma system med revisionsagenter, vilka installeras i redovisningssystemen hos kunderna. Revisionsagenterna kontrollerar löpande förändringar i systemet. På
grund av IT-utvecklingen kan revisorerna få möjlighet att kunna anta att redovisningsdatan
stämmer. Enligt det empiriska underlaget kan revisorerna komma att ägna sig mer åt analyser
och momenten i arbetet som har med slutsatser att göra.
Tidigare forskning visar att revisionsbyråerna bör sträva efter effektiva kombinationer av
automatisering och goda relationer med kunderna. Automatiseringen har bidragit till att
revisorn inte behöver testa de interna kontrollerna på samma sätt längre. Om de interna
kontrollerna fungerar på ett effektivt sätt kan revisorerna snabbare kontrollera att informationen
är korrekt, relevant och fullständig. Studien visar att revisorn kan lägga mindre tid på att
undersöka felaktigheter och istället fokusera mer på analyser och andra mer avancerade
uppgifter. Det empiriska materialet påstår dock att revisorn inte brukar lita på de interna
kontrollerna. De menar att revisorn bör granska tillförlitligheten i systemen hos kunden. SAFT kan användas för att testa de interna kontrollerna. Enligt studien blir det enklare för revisorn
att granska om datan stämmer. Empirin visar att revisorn själv kan leta efter informationen
eftersom SAF-T använder flera källor. Med hjälp av SAF-T kan även revisorn se och
kontrollera olika behörigheter samt skapa informationen i det format som är mest lämpligt. Det
sker en harmonisering på området inom EU. Bland annat på grund av börskraschen 2008
eftersträvas effektivare analyser.
Studien visar att pappershanteringen försvinner för revisorerna. Arbetets delar blir digitala och
revisorerna arbetar med filer i system istället. Analysen visar att arbetet kan bli mer effektivt
men att systemen blir mer komplexa. Molnbaserade tjänster används i stor utsträckning idag av
revisorer och enligt empirin är det en ny trend inom informationsteknologin. Molntjänsterna
kan, enligt studien, komma att bli billigare att använda eftersom fler företag använder det.
Eftersom leverantörerna av molntjänsterna ansvarar för uppdateringar och installationer krävs
endast lite engagemang från revisorerna. Molnbaserade tjänster används av revisorerna för
förvaring och för att få information från kunderna. Revisorernas beslutssystem och verktyg för
revisionen är även molnbaserade. Analysen visar att arbetet kan förenklas genom att
informationen blir tillgänglig var som helst. Hanteringen av dokument och material förenklas
också för revisorerna. Revisorn kan följa kundens uppbyggnad av data och behöver således inte
åka ut till kunden innan all data är klar. Studien visar att informationsutbytet kan bli mer som
en tvåvägskommunikation. Revisorn kan utbyta information och önskemål över molnet. De
molnbaserade tjänsterna blir en affärsfördel och stöd i revisionsarbetet. Revisorns arbete kan
ske på olika platser eftersom informationen blir tillgänglig överallt. Enligt det empiriska
materialet kan det leda till att mer arbete görs på kontoret och att revisorn mister kontakten med
kunden och deras verksamhet.
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Bolagsverket har skapat en digital tjänst för företag att skicka in sin finansiella information
genom. Studien tyder på att det handlar om att kunden måste kunna hantera och formatera data
på rätt sätt. Annars kan inte revisorerna använda det på ett effektivt sätt. Det handlar om att få
kunderna att arbeta digitalt. Revisorerna får anpassa sig till hur digital kunden är. Om kunderna
blir digitala kan revisorerna, enligt empirin, spara tid. Enligt det empiriska materialet kan
arbetet med big data bli mer betydelsefullt på grund av IT-utvecklingen och effektiviseringen.
Företagen som använder sig av big data på ett effektivt sätt ökar sina intäkter. Användningen
av big data kan, enligt det empiriska materialet, påverka konkurrensen. Mindre revisionsbyråer
har inte samma nätverk av information som större internationella revisionsbyråer har.
Konkurrensen kan öka på grund av en mer globaliserad värld och eftersom informationen allt
enklare kan spridas. Fler IT-revisorer kommer även att anställas, enligt det empiriska materialet.
Revisionsbyråerna behöver personal som är kunniga inom IT. Nya tjänster dyker upp på
marknaden och revisorerna blir mer som konsulter. Mindre bolag vill inte längre ha revisorer.
Studien visar att andra nya yrkesgrupper eventuellt kan komma att ta över revisorns
arbetsuppgifter om inte revisionsbyråerna anpassar sig efter digitaliseringen.
Studien visar att företag kan komma att följa sin redovisning i realtid. Revisorerna måste
undersöka revisionsbevis för att bedöma redovisningens trovärdighet. Revision utformas ofta
efter traditionell revision. Informationen blir ofta gammal innan den når intressenterna, vilket
är problemet med traditionell revision. Olika system som fungerar i realtid blir allt mer önskvärt
enligt det empiriska materialet. Olika rapporter och årsredovisningar kommer även att behöva
revideras mer i realtid. Revisionsprocessen kan effektiviseras och utgöra en möjlighet för att
kunna ge ut de ekonomiska rapporterna tidigare. Empirin visar dock att olika program för
realtidsfunktioner inte finns för ekonomiavdelningarna. Det kommer inte heller att passa alla
företag. Revisorn använder olika tekniska verktyg för att få kontroll över revisionsprocessen på
ett bättre sätt. Även om systemen ibland begränsar flexibiliteten för revisorerna, tyder empirin
på att vissa verktyg kan möjliggöra en löpande kontroll. Exempelvis möjliggör MCL detta. Med
löpande revision kan en större mängd av ett företags data kontrolleras. Revisorerna får även
mer löpande kontakt med sina kunder. Enligt det empiriska materialet skulle mer löpande
kontroller under året vara en fördel. Det skulle kunna leda till en jämnare arbetsbelastning under
året.
Det är, enligt studien, vanligt att revisionsbyråerna utvecklar egna revisionsprogram och
digitala verktyg för arbetet. Organisationer tar till sig idéer från omgivningen. Enligt
institutionell teori påverkas organisationer av omgivningen. De anpassar sig efter moderna sätt
att arbeta. Med systemen som används i arbetet får revisorerna vägledning kring regler och
lagar direkt i systemen. Systemen leder till mer harmoniserat revisionsarbete. Det ser även
likadant ut för revisorernas kunder på grund av informationssystemen. Studien tyder på att det
kan finnas en utmaning i att redovisningsbranschen inte utvecklas lika snabbt som ITutvecklingen. Revisorsinspektionen vill bli mer digitala, men det innebär en stor kostnad. Det
empiriska materialet visar att revisorsrisken kan minskas med hjälp av tekniken som kommer
med digitaliseringen. Revisorerna kan med hjälp av den nya IT-utvecklingen kontrollera all
data istället för endast urval.
IT-utvecklingen gör att revisorerna måste kunna hantera IT-områden i arbetet, exempelvis kring
XBRL. Även om det empiriska materialet visar att revisorerna idag inte använder sig av XBRL
i sitt arbete särskilt mycket är det, enligt tidigare forskning, något som utvecklas. Formatet kan
komma att ändras och bli mer globalt. Genom att använda XBRL kan samma information
skickas till olika myndigheter, vilket är en fördel enligt empirin. Kommunikationen med
myndigheterna kan effektiviseras. Hanteringen av data kan bli mer pålitlig och XBRL
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möjliggör även realtidsrapportering. XBRL tycks gå mot att bli obligatoriskt i Sverige vad
gäller bokslut. Studien visar att det sker en harmonisering angående rapportering av finansiell
information. Det gör att risken för informationsproblem minskar. Revisorerna måste, enligt det
empiriska materialet, ha uppdaterad kunskap kring IT-frågor. Bland annat om XBRL eftersom
de kan behöva kontrollera kodtabeller och taggar. Studien visar att revisorer utan erfarenhet kan
sakna förståelse för vad som ligger bakom processerna, eftersom system och andra digitala
verktyg tar över det mest grundläggande revisionsarbetet. Studien visar att det finns både föroch nackdelar med digitaliseringen för yngre oerfarna och äldre erfarna revisorer. Äldre
revisorer kan vara mer motvilliga vad gäller nya revisionsverktyg. De kan få svårigheter att
anpassa sig till det nya. Även organisationernas struktur har påverkan på huruvida medarbetarna
använder ny teknik på ett effektivt sätt. Studien visar att accepterandet av ny teknik även handlar
om bekvämlighet. Revisorerna måste vara bekväma med systemen som används för att kunna
lita på att det ger korrekta resultat. Enligt empirin kommer direktiv vanligtvis från
internationellt håll när nya revisionsverktyg implementeras. Det följs vanligtvis av utbildningar
och föreläsningar för medarbetarna.
Studien visar att revisorerna måste anpassa sig efter regelverken. Regelverken är
traditionsbundna och förändras först efter att andra förändringar i arbetet har skett. ISAstandarden tycks omarbetad och anpassad efter digitaliseringen, men samtidigt är det
bokföringslagen som sätter ramarna. Det empiriska materialet visar att molnbaserade tjänster
och digital arkivering saknas i regelverken. Regelverken är idag anpassade efter en
årsredovisning i pappersformat. Analysen tyder på att den svenska revisionsmodellen kan
komma att förändras på grund av internationell reglering. Reglering kring cybersäkerheten bör
ses över. Analysen visar också att informationens nya tillgänglighet utgör ett problem för
revisorerna samt att det innebär en ökad risk för informationsstölder. Revisorerna hanterar
känslig information som inte alla ska kunna ta del av samtidigt som de använder molnet som
förvaringsplats. Det finns problemområden med molntjänsterna. Informationen som finns
lagrad kan gå förlorad och enligt studien går det inte att lita på systemen fullt ut. Studien tyder
på att IT-miljön borde tas upp mer i regelverken. Riskbedömningar kring kundens IT-miljö blir
utmanande. Revisorer kommer, enligt analysen, att behöva fokusera mer på att upptäcka
bedrägeri eftersom det är mer förekommande med den nya tekniken. De interna kontrollerna
har skärpts på grund av dataintrångsrisken. Analysen visar även att olika digitala verktyg kan
bidra med möjligheten att testa säkerheten i system och att kontrollera riskområden samt att
undersöka filers integritet. Kvalitén på revision påverkas inte av digitaliseringen, enligt
empirin. Revisorsinspektionens mål är att revision i Sverige ska hålla hög kvalitet. Deras tillsyn
ska ändras när nya digitala verktyg eller program används i revisionsarbetet.
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7 Slutsatser
Följande kapitel baseras på institutionell teori. Syftet med studien och frågeställningen som ska
besvaras presenteras först. Våra slutsatser presenteras och därefter även studiens bidrag samt
förslag till fortsatt forskning.
7.1 Slutsatser
Studiens syfte är att beskriva digitaliseringstrenderna och hur de kan komma att förändra
revisorns arbete för att skapa förståelse för dessa förändringar. I studien har insamlad teori
använts tillsammans med information från åtta intervjuer. Respondenterna i intervjuerna var
fyra yrkesverksamma revisorer, en systemutvecklare från Jeeves, ordförande för XBRL
Sweden och en universitetsadjunkt. För att få ett helhetsperspektiv intervjuades även Per
Johansson, chef för Revisorsinspektionen. Målet var att besvara frågeställningen: Vilka är de
pågående digitaliseringstrenderna inom revision och hur kan revisorns arbete komma att
förändras på grund av dem?
•

Automatisering är en stark trend som påtalats ofta vid tidigare forskning. Studien tyder
på att automatiseringen av revisorns arbetsuppgifter kommer att fortsätta. Med
automatiseringen förändras arbetet genom att granskningsarbetet för revisorn minskar i
omfattning. Revisorerna kan ägna mer tid åt analyser och att bibehålla goda relationer
med kunderna. Det kan exempelvis komma revisionsagenter som installeras och som
kontrollerar redovisningen hos företagen kontinuerligt. Mer löpande revision tycks vara
en trend inom revision. Det leder till att revisorerna får en jämnare arbetsbelastning
under året. På grund av digitaliseringen kan revisorn möjligtvis komma att kunna lita på
att datan stämmer. Det är dock problematiskt. Revisorerna ska inte lita fullt ut på de
interna kontrollerna. En annan digitaliseringenstrend är mer arbete i realtid. Företag kan
komma att arbeta med redovisning i realtid. Revision idag följer ofta traditionell
revision, vilket gör att informationen är gammal när den når intressenterna. Företagens
olika finansiella rapporter kommer även att behöva revideras i realtid. Revisorerna
måste bedöma och anpassa sig efter hur digital kunden är i varje uppdrag. Det kan vara
tids- och resurskrävande.

•

Studien pekar mot att pappershanteringen försvinner för revisorn. Trenden vi ser i
studien är att förvaringen av dokument istället sker i molnbaserade tjänster. Studien
visar att molntjänsterna redan idag används i stor utsträckning och att fördelarna är
många. Revisorernas arbete förändras mot att arbetet sker mer på deras egna kontor,
eftersom informationen och arbetet finns tillgängliga överallt. En risk är att revisorerna
förlorar den förståelse av kundens verksamhet som krävs. Molntjänsterna bidrar till
ökad betydelse av big data, som kan komma att påverka konkurrensen för revisorerna.
Användningen av big data är en konkurrensfördel och mindre byråer, som inte har stora
internationella nätverk, hamnar i en sämre position. Revisorerna kan även få större
konkurrens från andra nya yrkesgrupper. Fler IT-revisorer anställs idag, enklare
arbetsuppgifter ersätts av automatiserade funktioner men även nya yrkesgrupper kan
komma att ta över arbetsuppgifterna. Revisorns arbete måste således förändras för att
vara värdeskapande för kunderna. Revisorerna måste arbeta mer med att sälja och
marknadsföra sina tjänster. Revisorerna måste även ha bred kunskap inom IT och
teknik. Studien visade att revisorerna inte arbetar särskilt mycket med XBRL idag men
att det kommer bli obligatoriskt i Sverige gällande bokslut. För att konkurrera med andra
yrkesgrupper måste revisorerna ha tillräckligt med kunskaper för att kunna arbeta med
sådana IT-frågor.
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•

Studien visar att revisionsbyråerna idag vanligtvis utvecklar egna revisionsverktyg.
Organisationer får sina idéer från omgivningen och tar sig an moderna sätt att arbeta.
Systemen gör att revisionsarbetet blir allt mer harmoniserat. Informationssystemen gör
att allt revisionsarbete utgår från likadana processer. Digitaliseringstrenden utgörs av att
revisionsarbetet blir allt mer likartat och standardiserat på grund av de nya systemen
och verktygen som används inom revision. Revisorerna anpassar sig efter regelverken.
Regelverken är dock inte anpassade efter det nya digitala arbetet för revisorn inom vissa
områden, såsom molntjänster, digital arkivering eller årsredovisning i digitalt format.
Lagstiftningen bör ses över vad gäller cybersäkerheten. Studien visar att det trots allt
går att arbeta digitalt utifrån regelverken. Det gäller att tolka reglerna på rätt sätt.
Förändringen blir att revisorerna får lägga mer tid på att tolka regelverken istället för att
vänta på en eftersläpande förändringsprocess. I de nya systemen blir dock revisorerna
uppdaterade kring nya regler och lagar kontinuerligt.

•

En annan trend är att säkerhetsfrågan blir allt mer betydelsefull att beakta i arbetet med
revision. Dels måste revisorerna känna sig bekväma med systemen för att kunna lita på
att de fungerar. De nya molnbaserade tjänsterna och känslig information som lagras där
utgör även en risk. Arbetet med revision förändras mot att revisorerna behöver lägga
mer tid och resurser på identifiering av risker kring informations- och kommunikationskanaler som de använder. Det finns även risk för att information förloras eller att det
inte går att lita på förvaringen i molnet. Revisorerna behöver också i större utsträckning
bedöma kundernas IT-miljö. De måste identifiera risker i kundens system och lägga tid
på att upptäcka exempelvis bedrägeri. De interna kontrollerna är känsliga för
dataintrång. Studien visar att de yrkesverksamma revisorerna delvis vill ha en mer
anpassad lagstiftning kring cybersäkerheten. Även om digitaliseringen bidrar med
många risker i revisorns arbete finns det också positiva aspekter. Nya system och
verktyg kan användas för att testa säkerheten och riskområden. Säkerhetsfrågorna gör
att revisorerna behöver få utbildning kring det.

7.2 Studiens bidrag
Studien visar vilka digitaliseringstrender som finns och hur de kan komma att förändra
revisorns arbete. Det studien visar på är att:
•

Automatiseringen av revisorns arbete är en fortsatt trend. Det kan bland annat komma
revisionsagenter som kontinuerligt kontrollerar redovisningen. Automatisering kan
komma att leda till mer löpande revision. Revisorernas arbetsbelastning kan således bli
mer jämn under året. Tack vare automatisering kan revisorerna lägga mindre tid på
granskningsåtgärder och fokusera mer på analyser. Mer arbete i realtid är även en
digitaliseringstrend. Finansiella rapporter kan redovisas i realtid, vilka även kan komma
att behöva revideras i realtid.

•

En digitaliseringstrend är förvaringen i molntjänster. Pappershanteringen kommer att
försvinna i revisorernas arbete. Revisorerna kommer att spendera mer tid i arbetet på
sina kontor. Det finns risk för att revisorn mister den betydande relationen med kunderna
och deras verksamhet. Digitaliseringen bidrar till ökad mängd av data som enklare kan
spridas genom molntjänsterna. Det kan leda till hårdare konkurrens för de mindre
revisionsbyråerna som saknar internationella nätverk. IT-revisorer och andra nya
yrkesgrupper kan ta över revisorns arbete. För att revisorn ska behålla sin
konkurrensnivå krävs mer IT-kunskaper.
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•

Systemen och anpassningen efter omgivningen gör att revisorernas arbete blir mer
likartat och standardiserat. Även om revisorerna uppdateras i systemen kring nya regler
behöver bland annat reglering kring cybersäkerheten ses över. Regelverken är inte fullt
anpassade efter det nya digitala arbetssättet, inom exempelvis molntjänster, digital
arkivering och årsredovisningar i digital form. Revisorerna måste lägga tid och resurser
på att tolka regelverken för att det ska passa med det digitala arbetet.

•

Beaktande av säkerheten är en trend som blir mer betydelsefull i revisorns arbete.
Revisorn behöver känna sig bekväm med systemen för att kunna lita på dem. Känslig
information förvaras i molntjänsterna. Revisorn måste lägga tid på att bedöma riskerna
kring kommunikationen och förvaringen. Revisorn måste även se över kundernas ITmiljöer, bedöma hur riskfyllda deras system är och kontrollera de interna kontrollernas
säkerhet. Säkerhetsfrågorna kräver att revisorerna behöver omfattande utbildning kring
det. Detta lärande tycks saknas idag.

Studien bidrar med förståelse för vilka digitaliseringstrender som finns i branschen samt hur de
kan komma att förändra revisorernas arbete. Utifrån studien skapas förståelse för hur arbetet
kan komma att förändras och det kunskapsgap som kan komma att uppstå. Vår förhoppning är
att studien ska leda till en diskussion kring digitaliseringstrenderna samt vad som kan komma
att förändras för revisorerna. Även säkerhetsfrågan gällande förvaring av känslig företagsinformation bör diskuteras. Såväl Revisorsinspektionen som revisorer och företag bör
samarbeta för att revisorns arbete ska fortsätta att vara rimligt, relevant och värdeskapande.
7.3 Förslag till fortsatt forskning
Studien visar att IT-säkerheten kommer att bli en betydande faktor att beakta i revisorns arbete.
Därför kan det vara av intresse att studera hur arbetet med IT-säkerhet på revisionsbyråer ser ut
idag och hur revisorerna utbildas inom det. Regelverken är inte anpassade för de nya frågorna
kring cybersäkerheten. Det är ett problem som vore intressant att studera. En studie skulle kunna
göras med yrkesverksamma revisorer samt med företrädare från FAR, Revisorsinspektionen
och lagstiftare. Det blir mer osäkerhet kring arbetet genom digitaliseringen. Både förvaringen
av känslig information och kundernas datamiljöer blir betydande att beakta. Det kan därför vara
intressant att studera hur IT-säkerheten påverkar revisorernas ansvar i arbetet. Det kan uppstå
nya frågor kring vem som bär ansvaret för informationsstölder och förvaring. Det vore även
intressant att göra en kvantitativ studie på området och digitaliseringen.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
Frågor till revisorerna
Digitaliseringstrender
Hur påverkar digitaliseringen revisorsrisken?
Hur kan er professionella bedömning i revisionsarbetet påverkas av digitaliseringen?
Kan du förklara hur ni revisorer hanterar implementeringen av nya system och tekniska
lösningar i arbetet?

IT-utveckling
Vad har automatiserats i revisionsprocessen och vad tror du kommer att automatiseras inom
de närmsta 5 åren?
Berätta hur ni hanterar big data, den ökande mängden information?
Kan du förklara hur ni använder er av olika molntjänster i revisionsarbetet?
Vilka digitala system och verktyg använder ni idag i revisionsarbetet?
Berätta hur du tror att användningen av XBRL påverkar revisorns arbete och hur ni hanterar
den?
Hur tror du användningen av XBRL kommer att vara under de kommande fem åren?

Revisionsprocessen
Berätta om er revisionsprocess.
Berätta hur ni tror att revisionsprocessen kommer se ut under de kommande 5 åren, med tanke
på digitaliseringen?
Berätta vad ni tror om löpande revision.

Regelverken och förändringar i revisorns arbete
Vilka förändringar i regelverken upplever du, i samband med digitaliseringen?
Berätta hur du tror att revisorsyrket kommer att förändras under de kommande 5 åren?
Vad tror ni det finns för utmaningar i framtiden på grund av digitaliseringen i revisorsyrket?
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Frågor till systemutvecklare
Trender och IT-utveckling
Vilka trender finns i användningen av olika system för revision?
Vilka är de vanligaste systemen som revisionsbyråer använder?
Tror ni automatiseringen inom revisorsyrket kommer bli större med era system om 5 år?
Hur kommer molntjänster att utvecklas i framtiden?
Hur ser användningen av system som tar fram realtidsinformation ut?
Tror ni XBRL kommer implementeras i flera system i framtiden?
Hur kan datainsamlingen för revisorer förändras med de nya systemen?

Reglering och förändringar i revisorns arbete
Hur påverkas er systemutveckling av regleringen?
Vilka nyheter tror ni kommer i framtiden, under kommande 5 år, inom revisionssystem?
Hur kan det påverka revisorernas arbete?
Vad tror ni det finns för möjligheter och utmaningar i framtiden på grund av digitaliseringen?

Frågor till XBRL ordförande
Kan du beskriva vad XBRL innebär?
Hur mycket används det idag i branschen, och av vilka?
Vad är fördelarna med att använda XBRL?
Berätta hur du tror att användningen av XBRL påverkar revisorns arbete samt hur revisorerna
bör hantera det?
På vilket sätt tror du att XBRL kan komma att förändras eller utvecklas under de kommande
fem åren?
Finns det något konkurrerande alternativ till XBRL idag och/eller skulle det kunna komma i
framtiden?
Vilka utmaningar och/eller risker finns med XBRL?
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Frågor till Universitetsadjunkt
Digitaliseringstrender
Berätta vilka delar av revisionsarbetet som du tror kan effektiviseras med hjälp av
digitalisering?
Hur kan den professionella bedömningen i revisionsarbetet påverkas av digitaliseringen?

IT-utveckling
Berätta hur revisorer bör hanterar “big data”.
Kan du förklara hur revisorer använder sig av olika molntjänster i revisionsarbetet?
Kan du berätta vilka tekniska system och lösningar som revisorer använder sig av idag?
Berätta hur du tror att användningen av XBRL påverkar revisorns arbete och hur det bör
hanteras?
Hur tror du användningen av XBRL kommer att vara under de kommande 5 åren?
Finns något konkurrerande alternativ som kan ta över istället?
Vad för system kan revisorerna vänta sig kommer under de kommande fem åren?

Revisionsprocessen
Berätta hur ni tror att revisionsprocessen kommer se ut under de kommande 5 åren?
Berätta vad ni tror om löpande revision.
Hur ser ni på risk och intern kontroll vad gäller teknisk utveckling?

Reglering och förändringar i revisorns arbete
Vilka förändringar i regelverken finns, i samband med digitaliseringen?
Är det någon specifik ISA standard som har påverkats eller ändrats på grund av
digitaliseringen?
Hur påverkar det då revisionsprocessen?
Berätta hur du tror att revisorsyrket kommer att förändras under de kommande 5 åren?
Vad tror ni det finns för utmaningar i framtiden på grund av digitaliseringen i revisorsyrket?
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Frågor till Revisorsinspektionen
Berätta vad Revisorsinspektionens huvudsakliga uppgift är?

Digitaliseringstrender
Kommer ni som tillsynsmyndighet att kolla på andra saker i revisorns arbete med tanke på
digitaliseringen?
Berätta hur den professionella bedömningen i revisionsarbetet kan påverkas av
digitaliseringen?

IT-utveckling
Kan du förklara hur Revisorsinspektionen hanterar digitaliseringsprocessen och allt med ny
teknik och verktyg som det innebär?
Kan du förklara hur Revisorsinspektionen ser på olika molntjänster i revisionsarbetet?
Berätta hur Revisorsinspektionen förhåller sig till XBRL?
Hur tror du användningen av XBRL kommer att vara under de kommande fem åren?

Reglering och förändringar i revisorns arbete
Vilka förändringar i regelverken upplever du, i samband med digitaliseringen?
Berätta hur du tror att revisorsyrket kommer att förändras under de kommande 5 åren?
Kommer kraven på revisorerna för att bli auktoriserade att förändras på grund av
digitaliseringen?
Vad tror ni det finns för utmaningar i framtiden på grund av digitaliseringen både för er och i
revisorsyrket?
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