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Abstract 
Background 

Audit is an industry that has an important social function and is characterized by high 

admission requirements. As the technical development of the community continues to grow, 

at the same time as the daily audit process becomes more standardized by the new audit law, 

ISA, there are many analysts who predict that the audit is an industry that increasingly will be 

taken over by automated processes. 

Purpose 

The purpose of this study is to investigate auditors’ awareness of automation and to find out 

what kind of effect that automation has on the audit process and associated risks. 

Method 

The study is of a qualitative nature with an approach that alternates between theory and 

empirical. Five semi-structural, personal interviews were conducted as the basis of the result, 

which in the analysis is set against the underlying theory for obtaining a conclusion. 

Results and conclusion 

The results show that the auditors are aware of the digitization by technological development, 

but are not yet aware of the automation. Automated audit processes turn out, however, in the 

audit process where the collection of evidence is strengthened by developed software that 

reads and analyzes materials for further evaluation. This leads to a time efficient process that 

provides a stronger audit basis, leading to a more secure audit. 

The technical risks connected with the automation is nowadays seen as a non-issue. 

Connection to internet or the internal network is seen as a startup problem and is slowly 

fading in its existence and the auditors are confident in the technical safety. The audit found 

more errors resulting from the automated work processes, even if the majority of these were 

smaller errors. Despite this it will also contribute to a safer audit. 

The risk of resistance to change that can occur is also low. This is due to how agencies work 

to get their employees to believe in the technical transition. 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Revision är en bransch som innehar en viktig samhällsfunktion och kännetecknas av höga 

intagningskrav. När den tekniska utvecklingen i samhället fortsatt växer, samtidigt som den 

dagliga revisionsprocessen har kommit att standardiseras allt mer av det nya regelverket ISA, 

finns det flera bedömare som spår att revision är en bransch som allt mer kommer tas över av 

automatiserade processer. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka revisorernas medvetenhet om automatiseringen och 

ta reda på vilken effekt som automatiseringen har på revisionsprocessen med tillhörande 

risker. 

Metod 

Studien är av en kvalitativ karaktär med en ansats som växlar mellan teori och empiri. Fem 

semistrukturella, personliga intervjuer har gjorts som grund för resultatet, vilket i analysen har 

ställts mot den bakomliggande teorin för få fram en slutsats. 

Resultat och slutsats 

Resultatet visar att revisorerna är väl medvetna om den digitalisering som den tekniska 

utvecklingen medför, men tänker inte på automatiseringen. Automatiserade 

revisionsprocesser visar sig dock i granskningsmomentet där insamlingen av bevis stärks av 

utvecklade programvaror som läser in och analyserar material, för vidare bedömning. Detta 

leder till en tidseffektiviserad process som ger ett starkare granskningsunderlag, vilket leder 

till en säkrare revision. 

De tekniska risker som kopplas ihop med automatiseringen ses idag som ett icke-problem. Att 

i perioder inte ha tillgång till det interna nätverket eller internet var tidigare ett problem som 

idag håller på att försvinna och i övrigt känner de anställda tillit till sina säkerhetssystem. I 

revisionen hittas även fler fel till följd av automatiserade arbetsprocesser, även om det främst 

gäller mindre fel. Det bidrar trots allt till en säkrare revision. 

Risken för förändringsmotstånd som kan uppstå är också låg. Detta till följd av hur byråerna 

arbetar för att få sina anställda att tro på den tekniska förändringen. 

Nyckelord 

Revision, Automatisering, Digitalisering, Revisionsprocess, Risker 
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1 Inledning 
Rapportens inledande kapitel kommer först behandla bakgrunden till rapporten för att ge en 

förståelse för varför den är aktuell. Efter detta kommer bakgrunden problematiseras följt av 

rapportens syfte. Sedan presenteras problemformuleringen för att förtydliga det problem som 

rapporten önskar besvara. 

 

1.1 Bakgrund 
Revision som yrke är kopplat till aktiebolagsformens framväxt. I Sverige infördes de första 

lagstiftade kraven på revision år 1895. Revisorerna var dock fortfarande lekmän och det kom 

att dröja till 1912 innan den första auktorisationen av revisorer skapades, vilket innebar att 

revisorns roll preciserades till att granska flera företags ekonomier, oberoende av intressen i 

företaget (Agevall & Jonnergård, 2013). Idag innehar revisorn en stöttande samhällsfunktion 

vars roll är att genomföra granskning och uttalanden kring företags finansiella ställning.  

 

Grunden för processen definieras av Havelka & Merhout (2008;465) som “en oberoende 

granskning av en organisations redovisning som måste följa en uppsättning riktlinjer och 

standarder som utfärdas av ett externt regleringsorgan”.  I denna granskning använder sig 

revisorerna av en process som ständigt är påverkad av revisionsregler och riktlinjestandarder 

från styrorgan som ISA som genomgående anpassas. Nya och omdefinierade 

revisionsrekommendationer har inneburit en standardisering i granskningen och både 

förväntningarna och kraven för vad revisionen ska ge har med tiden förändrats (Agevall & 

Jonnergård, 2013).  

 

Digitalisering 

En av revisionsprocessens senare förändringar har varit i samband med digitaliseringen, vilket 

blir allt mer avgörande för revisionens värdeskapande (Kempe, 2013). Genom att kartlägga 

och strukturera processer som tidigare kännetecknats som mindre rutinmässiga kan dessa 

göras både digitalt tillgängliga och användbara (Frey & Osborne, 2013). Därför har mycket av 

byråernas resurser på senare tid gått åt till att just utveckla och använda teknologi i syfte att 

effektivisera revisionen och vikten av att digitalisera granskningsprocessen har kraftigt ökat 

(Fischer, 1996; Alles, Kogan & Vasarhelyi. 2008; Janvrin, Bierstaker & Lowe, 2008). 

 

Gubbi, Buyya, Marusic & Palaniswani (2013) beräknade antalet uppkopplade enheter år 2013 

till 9 miljarder, och dessa förväntas öka till 24 miljarder år 2020. Dessa siffror visar vilken 

takt som teknikutvecklingen väntas gå i och tyder på vilken effekt som digitaliseringen 

kommer kunna ha på både revisionsprocessen samt på samhället i stort. Kempe (2013) citerar 

Craig Canarick i Framtidens Rådgivning, Redovisning och Revision:  

“Everything that can be digital, will be. Not everything should, mind you.” 

 

Kempe utvecklar detta och menar att digitaliseringen inte kan begränsas, utan att den fortsatt 

kommer bryta in i nya, olika områden med förändringar som underlättar arbetet. Samtidigt 

påpekas det att man måste vara försiktig då teknikens prestanda utvecklas snabbare än 
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människans, vilket allra mest troligt kommer leda till att dagens arbetstillfällen i allt större 

omfattning byts ut mot morgondagens digitala, automatiserade teknik (Kempe, 2013). 

 

Automatisering 

Vad automatisering innebär är att ett eller flera steg i en process blir helt eller delvis 

självgående och syftet med att automatisera genomförandet är att göra processen mer effektiv 

sett till tid och kostnad, men också att minska belastningen på det mänskliga arbetet. Till 

exempel har flera processer i vardagen automatiserats det senaste seklet genom maskiner som 

sköter tvätt, städ och matförsörjning. Ett exempel är matförsörjning där drygt 80% av 

Sveriges befolkning arbetade fram till mitten av 1800-talet varvid, såsom Lagerqvist (2012) 

uttrycker det, “människors sätt att leva, försörja sig och organisera sitt arbete förändrades i 

grunden”. Idag är denna siffra nere runt 3% (Lagerqvist, 2012). 

 

Emellertid är automatisering inget nytt begrepp inom revision. Det är något som FAR, den 

svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer, skatterådgivare och 

lönekonsulter, också kontinuerligt uppmärksammar och undersöker. Inte minst Dan 

Brännström, generalsekreterare i FAR, har debatterat ämnet och tidigt år 2015 utgavs en 

artikel i Balans där det reflekteras kring den rådande automatiseringen och hur branschen 

kommer se ut i framtiden. Brännström (2015) konstaterar där att majoriteten av byråer numera 

själva tar större initiativ för att främja automatisering i branschen, genom att använda sig av 

den nyare digitala tekniken, exempelvis analysprogram, i större omfattning. 

 

Inom revisionen började datorer användas under tidigt 80-tal (Shumate & Brooks, 2008). Då 

handlade det om att utnyttja kalkylblad och ordhanteringsprogram för att skriva 

revisionsrapporter för klienter. Dessa funktioner skulle bidra med stora förändringar för 

revisionen. Den traditionella revisionen, vilket innebar att arbetet skedde manuellt i 

pappersform, försvinner med tiden och den nya, digitala, tekniska utvecklingen ska 

effektivisera vardagen för att tillgodose de behov som uppkommer (Bierstaker, Burnaby & 

Thibodeau 2001; Orman, 2013). Bierstaker et al. (2001) menade till följd av denna utveckling 

att papperslösa revisioner i framtiden skulle bli verklighet. 

 

Det har blivit allt viktigare att utnyttja digital teknik och att automatisera revisionen på grund 

av både nya regelverk och den tekniska utvecklingens fortsatt exponentiella utvecklingskurva 

(Alles et al. 2008). Revisorer möter en allt mer digital marknad där transaktioner och data 

kontrolleras av IT-system och sker i realtid med mindre mänsklig inblandning (Kempe, 2013). 

Då den tekniska utvecklingen och automatiseringen tar form släpps revisorn från tidskrävande 

uppgifter och kan istället lägga kraft på andra arbetsområden där revisorns bedömningar 

behövs, som exempelvis rådgivning hos klienterna, där revisorerna kan fokusera på att förstå 

deras verksamhet och studera dess risker och potential (Bierstaker et al. 2001; Alles et al, 

2008). 
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1.2 Problematisering 
Till följd av att samhället är så starkt beroende av teknik och dess utveckling är det viktigt att 

hela tiden vara väl uppdaterad på de senaste förändringarna inom sin bransch. Revisionen i sig 

har i flera decennier förändrats för att effektivisera branschens arbetsprocesser (Keenoy, 

1958; Elliot, 1994) och dessutom förväntas en växande del av det dagliga arbetet inom 

revision även kunna automatiseras ännu mer (Southern Cross university, 2016). Keenoy lyfte 

frågan redan 1958, men främst sedan 2000-talets början har diskussionerna tagit fart och det 

finns numera flera författare som undersökt hur branschen automatiserats (Bierstaker, 

Burnaby & Thibodeau 2001; Lombardi, Bloch & Vasarhelyi 2014).  

 

Inte minst branschorganisationen FAR har länge sett över den tekniska framfarten i bland 

annat revisionen, vilket resulterat i flera undersökningar (Kempe 2013, 2016). Så sent som 

2016 presenterades den senaste framtidsstudien som beskrev hur den teknologiska prestandan 

utvecklades och hur automatiseringen skapar betydelse i branschen (Kempe, 2016). Detta 

genom mer effektiv lagring av data, mer effektiv användning av de data man nu har tillgång 

till och genom att sammankoppla dessa data för att vidareutveckla rätt affärsområde. 

 

I Brännströms (2015) artikel i Balans skrivs det om den rådande automatiseringen och de nya 

arbetssätten som detta innebär: 

“[...] de nya arbetssätten är effektiva och frigör utrymme för analys och rådgivning. 

Det medför i sin tur påtagligt ökad kundnytta. Och inom en nära framtid jobbar vi helt 

papperslöst.” 

 

Precis som Brännström (2015) i sin artikel antyder, finns också flera författare (Lombardi et 

al. 2014; Ghasemi, Shafeiepour, Aslani & Barvayeh. 2011; Manson, McCartney & Sherer 

2001; Alles et al. 2008) som forskat i informationsteknikens framfart som ger medhåll till att 

det skapas möjligheter för företagen som med automatiserade arbetsmetoder kan skapa 

konkurrenskraftiga fördelar. De arbetsmetoder som förändrats ligger framför allt i revisorns 

insamlande av revisionsbevis, där man använder sig av allt fler automatiserade 

analysprogram. Programvaran ser nu till att läsa in större mängd material för att tillhandahålla 

djupare analyser av exempelvis kassaflöde och transaktionsmaterial (Ghasemi et al. 

2001).  Det som tycks vara den största fördelen med detta är en höjd effektivitet i 

revisionsprocessen, där granskningsarbetet blir snabbare och mer likformigt till en lägre 

arbetsinsats. 

 

Den potential som finns bakom ett effektivare arbetssätt på grund av automatisering håller än 

idag på att byggas upp, men samtidigt finns det problematiska vinklingar som går att utläsa ur 

en allt mer självgående arbetsprocess. Orman (2013) lyfter riskerna som medföljer IT och den 

tekniska utvecklingen och menar att teknik är en källa för osäkerhet. Exempelvis talas det om 

uppkopplingsrisker där internet blir en förutsättning för arbetet, samt risken för att 

konfidentiell information försvinner eller hamnar i fel händer (Ali et al. 2015). Manson, 

McCartney, Sherer & Wallace (1998) menar dessutom att det råder risk för att revisorerna i 

sitt yrkesutövande tar en mer mekanistisk inställning istället för en bedömande. 
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En allt mer mekanistisk inställning kommer leda till att datorerna kommer sköta jobbet istället 

för revisorerna själva, vilket leder till en ny teknologisk arbetslöshet i världen där arbetskraft 

byts ut till mer omfattande digital teknik (Breman & Felländer, 2014)1. Inte minst revisionen 

riskerar att ersättas, där Frey och Osborne (2013) beräknar sannolikheten för att revisorer ska 

ersättas av digital teknik till 94 procent. Björn Elfgren ger sin syn i FAR:s framtidsstudie 

(Kempe, 2016). 

“Redovisningskonsulting och revision kommer att försvinna, kunskapen är väldigt 

repetitiv och lätt att automatisera”. 

 

Automatiseringen väntas alltså medföra en processförändring, där den mänskliga faktorn 

försvinner vidare till ett nytt arbetsområde, vilket kan skapa ett förändringsmotstånd där 

människor ställer sig emot utvecklingen (EY, 2011; Kempe, 2016; Helliwell & Fowler, 1994). 

Kempe påvisade 2013 att FAR-medlemmar upplevde att det redan pågick en automatisering 

av redovisningen, men att automatisering inom revision inte ännu var lika långt kommen utan 

väntades få sitt genomslag senare. Däremot när Kempe (2016) tre år senare fördjupat sig 

ytterligare i ämnet påpekas det istället att utvecklingen inom båda områdena sannolikt går 

snabbare än väntat och att aktörer i ännu större omfattning redan organiserar arbetsprocesser 

och flöden samt satsar på att försöka automatisera dessa. 

 

Det verkar tydligt att revisionsarbetet framöver kommer att förändras och påverkas allt mer av 

automatiserade hjälpmedel. Dessa hjälpmedel underlättar revisorns granskningsarbete, en stor 

del i dagens revisionsprocess, genom att tillhandahålla en större mängd analysunderlag, vilket 

väntas resultera i en mer tillförlitlig revision. För att hänga med i den stora tekniska 

förändringen krävs att man är medveten om vad som sker för att kunna anpassa sig efter detta 

i syfte att försäkra att man inte hamnar bakom sina konkurrenter (Southern Cross University, 

2016). Det automatiserade arbetssättet får hela tiden större medialt utrymme och blir hela 

tiden ett hetare ämne för debatt, inte minst med tanke på risken för förlorade arbetsuppgifter 

och därmed arbetsplatser. Detta gör det intressant att undersöka den pågående trend i 

arbetslivet i allmänhet och revisionen i synnerhet där det rapporteras att arbetsprocesser blir 

allt mer självgående genom den tekniska utvecklingen. 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka revisorernas medvetenhet om automatiseringen och 

ta reda på vilken effekt som automatiseringen har på revisionsprocessen med tillhörande 

risker. 

 

Problemformulering: Hur påverkas revisorerna och deras arbetsprocess samt medföljande 

risker av automatiserade förändringar i branschen?  

                                                           
1 Forskning visar att 53 procent av svenska yrken riskerar att ersättas med digital teknik inom en tjugoårsperiod, 

att jämföra med motsvarande siffra i usa som ligger på 47 procent (Breman & Felländer, 2013) 
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2 Teori 
Teorin består av befintlig forskning inom studiens inriktning, samt kommer ligga till grund för 

den senare datainsamlingen, resultatet och analysen. Referensramen kommer i tur och 

ordning behandla Carringtons revisionsprocess och -risker, digitalisering & automatisering 

och avslutas med vetenskaplig forskning på vilken effekt det får när de slås ihop.  

 

2.1 Det dagliga revisionsarbetet 
Revisorns huvudsakliga arbete går ut på att granska en organisations redovisning. Utan att ha 

koppling till företaget ska revisorn ta ställning och undersöka de finansiella ställningarna. Det 

ses som en process som startar vid företagets påståenden om sin egen redovisning och 

avslutas i ett revisionsbevis som revisorn skriver under på. Denna granskningsprocess 

sammanfattas i revisionsprocessen, vilken kan ställas upp i en enkel, men kraftfull process 

(Carrington, 2014). 

2.1.1 Revisionsprocessen 

Carrington (2014) har kategoriserat de olika delarna av en revisionsprocess som: 

 

 

Figur 1: Revisionsprocessen (Carrington, 2014, s.41) 

 

Företagsledningens påståenden 

Utgångspunkten i processen hittas i företagsledningens påståenden, vilka går att finna i 

årsredovisningen. Dessa påståenden bedöms sedan genom att värderas under ett antal 

kategorier(Carrington 2014):  

Existens: Att tillgångar och skulder förekommer vid ett givet datum 

Rättigheter och förpliktelser: Att tillgångar och skulder kan hänföras till ett visst datum 

Förekomst: Att en transaktion eller händelse, hänförd till företaget, har ägt rum under 

perioden 

Fullständighet: Att inga tillgångar, skulder, transaktioner eller affärshändelser har undkommit 

bokföring eller poster som det inte lämnas upplysning om. 

Värdering: Att en tillgång eller skuld är värderad enligt lag och god redovisningssed 
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Mätning: Att en transaktion eller affärshändelse är bokförd till rätt belopp och en intäkt 

eller  kostnad hänförs till rätt period. 

Presentation och upplysning: Att upplysning lämnats om posten ifråga och att den är 

klassificerad samt beskriven enligt lag och god redovisningssed. 

 

Samtliga kategorier bedöms som viktiga när revisorn gör sin bedömning, men att det läggs 

mer fokus på vissa delar inom vissa områden. Exempelvis nämner Carrington (2014) att när 

revisorn granskar skuldkonton läggs generellt mer vikt på rubriken Fullständighet, då den 

typen av konton oftare, medvetet eller omedvetet, undanhålls i olika omfattning. Revisorn 

behöver således göra en bedömning från fall till fall kring vilken kategori som kräver extra 

användning i bedömningen av företagsledningens påståenden. 

 

Revisorns bestyrkanden 

Utifrån företagsledningens berättelser utgår sedan revisorns bestyrkande. Revisorns 

bestyrkanden tas fram genom att välja ut revisionsbevis som betraktas som relevanta och 

övertygande för revisionens tillförlitlighet. Revisionsbevisen används sen som pusselbitar för 

att stötta de slutsatser som ska göras ur respektive poster och transaktioner (Carrington, 2014).  

 

För att säkerställa att revisionsbevisen täcker det som det avser att täcka kan man mäta om 

dessa är kvalitativt eller kvantitativt tillräckliga. En del handlingar mäts genom sin kvalitativa 

tillräcklighet, exempelvis ett avtal, om det i sin form är relevant avseende vad som ska bevisas 

samt innehåller tillförlitlig formalia såsom exempelvis underskrift. Andra revisionsbevis är 

mindre lämpliga att mätas med kvalitativ tillräcklighet, exempelvis då revisorn genomför 

stickprov. Genomför man ett stickprov av fakturor är det föga användbart att mäta den utvalda 

fakturan. Där behöver istället revisorn öka antalet fakturor(utvalda enheter) för att skapa sig 

en bild av samtliga fakturor(populationen). Vilka bestyrkandeåtgärder som utförs beror 

således på vad det är som ska bestyrkas och vilka bevis som är möjliga för revisorn 

(Carrington, 2014). 

 

Ett nära relaterat begrepp till revisorns bestyrkandeåtgärder är de så kallade 

granskningsåtgärderna. Dessa är de speciella tekniker revisorn har för att genomföra sin 

granskning. Ytterligare ett begrepp som Carrington (2014) använder är granskningsmetoder, 

vilket syftar till hur granskningsåtgärderna appliceras och delas in i två delar. Antingen 

förlitar man sig på den interna kontrollen genom undersökningar för att bestyrka relevansen 

och tillförlitligheten i de interna kontroller som företagen har. Alternativet är så kallad 

substansgranskning, vilket innebär att redovisningen kontrolleras genom att man testar 

information. Dessa metoder är två olika angreppssätt för där granskningsåtgärderna kan vara 

tillämpliga och vilka åtgärder som kan användas för att samla in bevis är i första hand 

inspektion, observation, förfrågan och bekräftelse, beräkning samt analytisk granskning 

(Carrington, 2014). 
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Dokumentationen 

Oavsett vilka bestyrkandeåtgärder som utfärdas ska åtgärderna dokumenteras. 

Dokumentationen är en viktig del av revisionen och upplevs som en självklarhet för revisorn 

(Carrington, 2014). Detta dels eftersom revisorerna är ålagda att lämna information i 

dokument enligt ISA 230 och dels då det som inte dokumenteras likväl kan vara ogjort. 

Dokumentationen innefattar flera olika steg. Först behandlas information om det reviderade 

företaget, sedan dokumenterar man revisorns planering av arbetet, det vill säga: när, var och 

vem som ska göra vad. Vidare ska även granskningsinsatsen lagras, innefattandes påståenden 

som granskas och hur det genomförts med underlag, testresultat, avvikelser och slutsatser. Till 

synes är det en mängd informationsrikt material som ska dokumenteras och tidigare kunde i 

många fall flera hyllmeter av pärmar fyllas, medan det idag huvudsakligen handlar om 

megabyte på en elektronisk lagringsenhet (Carrington, 2014).  

 

Det finns fyra olika skäl bakom den noggranna, utförliga dokumentationen; 

Produktionstekniska skäl, kommunikation, juridiska skäl och referens (bevis) till 

revisionsberättelsen (Carrington, 2014). Produktionstekniska skäl innebär att utförandet måste 

skrivas ner för att användas som underlag för fortsatta arbetet. Det handlar om att organisera 

arbetet på ett hållbart sätt. Om flera revisorer är på samma uppdrag behöver var och en 

dokumentera för att visa resterande vad de kommer fram till, för att få godkännande och 

kunna gå vidare. Detta går att koppla till det andra skälet, kommunikation. Över tiden är 

arbetspapper en viktig kommunikationslänk. Förändringar i arbetsteamen är oundvikligt och 

för personer som tidigare inte varit med på fallet, är dokumentationen viktigt för att kunna 

sätta sig in i revisionen. Praxis är att en nytillträdd revisor konsulterar föregående revisor och 

här spelar dokumentationen en viktig roll, vilket svensk revisionsstandard tidigare förkunnade 

i RS 230 punkt 7 (Carrington, 2014). Det finns också idag juridiska skäl till dokumentationen. 

Revisorn är ålagd att lagra sin granskning enligt ISA 320. Dessutom är det lagstadgat i 24 § 

revisorslagen att registrerade revisionsbolag ska dokumentera sitt arbete, främst på grund av 

att Revisorsnämnden vid behov ska kunna bedöma huruvida arbetet är genomfört enligt god 

sed och gällande regler. Därför kan också den lagrade granskningen ses som en referens för 

revisionsberättelsen. Dokumentationen används som stöd för att bevisa att revisionen utförts 

enligt rådande revisionsstandard. De juridiska skälen existerar alltså för att säkerställa att de 

övriga skälen efterföljs. 

 

Dokumentationen ska sedan vara tillgänglig i ordnat skick i minst tio år. I vilken form som 

detta arkiveras är oviktigt så länge den följer de legala krav som råder2. Detta främst eftersom 

revisorerna i efterhand ska kunna ställa berättelsen till Revisorsnämndens förfogande, i likhet 

med de juridiska skälen bakom dokumentationen. 

 

Rapporteringen 

Den sista delen i revisionsprocessen utgörs av rapporteringen. Under hela året meddelar 

revisorn sitt arbete till företagen och uppmärksammar om missförhållanden som bör rättas till. 

Det rapporteras även från revisorns sida till olika myndigheter, exempelvis vid avgång i förtid 

                                                           
2 Se revisorslagen 24 §, RNFS 2001:2-5 §§, ISA 230 
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då man rapporterar vad man kommit fram till i sin granskning till Bolagsverket, eller till 

åklagare vid misstankar om brott. Den absolut viktigaste av revisorns rapporter är emellertid 

revisionsberättelsen, vilken är vad granskningen mynnar ut i. Revisionsberättelsen är 

standardiserad och är föremål för flera olika revisionsstandarder. Det påstås att 

standardiseringen är på grund av att det gynnar trovärdigheten, men kritiker menar att det 

likriktar olika revisionsberättelser vilket begränsar deras roll som informationsbärare 

(Carrington, 2014). Revisionsberättelsen utgör ett underlag för de beslut som tas under 

företags årsstämma och revisorns jobb är att uttala sig huruvida denne tillstyrker resultat- och 

balansräkning, förslag till vinstdisponering samt om styrelsen och vd bör beviljas 

ansvarsfrihet. Dessa uttalanden med flera gör revisorn med revisionsprocessen som grund för 

att kunna få fram en slutprodukt i form av revisionsberättelsen. 

 

2.1.2 Revisionsrisk 

Risk handlar i många avseenden om osäkerhet angående ett framtida utfall och för revisorn 

kan den risken leda till att förlora sina kunder, eller i värsta fall sin auktorisation, till följd av 

dålig revision (Carrington, 2014). För att se vad revisorernas risk påverkas av måste man ta 

hänsyn till stadgade komponenter som lagar, regler och god sed, samt andra viktiga 

egenskaper som rykte och anseende, vilka är viktiga för att kunna attrahera klienter. 

Emellertid handlar revisorsrisken framför allt om kvaliteten på de revisioner som revisorn 

utför, det vill säga den så kallade revisionsrisken. 

 

Revisionsrisk är en benämning för risken att revisorn gör ett oriktigt uttalande i 

revisionsberättelsen och Carrington (2014) sammanfattar riskprocessen som “risken för att ett 

inneboende fel hos ett saldo eller transaktionsslag som inte upptäckts och rättats av 

företagets interna kontroll, inte heller upptäcks av revisorns granskning”. För att bearbeta 

och minska risken för att det blir fel i revisionen, har det tagits fram en formel där begreppet 

brutits ner, med fördelen att den tydliggör vilka samband som finns mellan revisionsrisken 

och dess olika komponenter och hur dessa hänger ihop och påverkar varandra (Carrington, 

2014). 

 

 
Figur 2: Revisionsriskformel - Audit risk model (Carrington, 2014, s.97; Woodhead, 1992, s.3; Hogan & 

Wilkins, 2008, s221, Chang, Tsai, Shih & Hwang, 2008, s1155). 

 

Revisionsriskformeln har ursprungligen utformats för att fungera som en guide för planering 

(Houston, Peters & Pratt 1999; Carrington, 2014) och teorierna bakom formeln blev under 

tidigt 90-tal benämnd som “en av de mest betydande och genomgripande utvecklingarna i 

revisionen det senaste decenniet” (Woodhead, 1992). Formeln anses kunna användas som ett 

ramverk för revisionsarbetet i utvärderingen av förhållandet mellan revisionsriskens olika 

komponenter (Hogan & Wilkins, 2008), Detta genom att formeln beskriver hur revisorerna, 
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när de ska planera granskningsinsatsen, professionellt bör ställa in revisionsrisknivån och 

bedöma den inneboende risk samt kontrollrisk som finns (Chang et al. 2008). Genom att hitta 

de områden där höga inneboende risker finns eller där låg intern kontroll finns, kan revisorn 

lägga större del av sina resurser på områden där de kan nå det bästa slutgiltiga resultatet 

(Woodhead, 1992). Formeln anses alltså kunna användas för att utvärdera förhållandet mellan 

de olika risker som revisorn ställs emot. 

 

Utifrån teorierna om formeln kan revisionsrisken således ställas upp och delas i tre 

beståndsdelar, vilka benämns som inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk 

(Woodhead, 1992; Houston et al. 1999; Chang et al. 2008; Hogan & Wilkins, 2008; 

Carrington, 2014). 

Inneboende risk 

Den inneboende risken behandlar risken för att det är fel i företagets redovisning, det vill säga 

att företagsledningen uppger väsentliga felaktigheter, där uttalandet inte stämmer överens med 

hur transaktionen eller kontot skulle sett ut om tillämplig redovisningsstandard följts 

(Carrington, 2014; Woodhead, 1992). Faktorer som påverkar denna risk anses vara (Chang et 

al. 2008; Wüstemann, 2004); 

1. Flödet av tillgångar 

2. Den bedömningsmetod som används 

3. Det allmänna ekonomiska läget 

4. Den tekniska utvecklingen 

 

Kontrollrisk 

Intern kontroll är företagsledningens riktlinjer och rutiner som finns för att verksamheten ska 

nå sina mål, där en del utgörs av att säkerställa att företagets redovisning stämmer 

(Carrington, 2014). Kontrollrisken utgörs således av risken för att det interna kontrollsystemet 

misslyckas med att förhindra, eller upptäcka, väsentliga felaktigheter som finns i konton eller 

transaktioner, innan det är för sent (Woodhead, 1992; Carrington, 2014). Bedard & Graham 

(2002) lyfter olika exempel för faktorer som påverkar kontrollrisken; 

1. De inblandade organisationerna och granskningspersonalen 

2. Interngranskarna, som ska förhindra problemen 

3. Säkerheten bakom databehandlingssystemen 

4. Informationssystemen som används för interngranskningen 

 

Upptäcktsrisk 

Upptäcktsrisken innebär risken för att revisorn helt enkelt inte hittar de väsentliga fel som 

finns i redovisningen, som dessutom inte har upptäckts och rättats av den interna kontrollen 

(Carrington, 2014). Faktorer som tycks påverka denna sort av risk är enligt Chang et al. 

(2008): 

1. Felvald granskningsprocess 

2. Felaktigt utförande 

3. Missförstånd i granskningsresultaten 

4. Antal stickprover som gjorts 
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Inneboende risk och kontrollrisk är typer av risker som föreligger vare sig det utförs någon 

revision eller inte och kan således inte påverkas av revisorn (Carrington, 2014). Revisorn 

dokumenterar dessa risker på en grundbedömning av klienten (Hogan & Wilkins, 2008). 

Beroende på hur revisorn gör dessa bedömningar, kan revisorn endast justera sina 

bestyrkandeåtgärder så att upptäcktsrisken motsvarar en viss grad som gör det möjligt att hålla 

den totala revisionsrisken på en önskad nivå (Carrington, 2014; Hogan & Wilkins, 2008). 

 

2.2 Digitalisering och automatisering  
Digitalisering definieras enklast genom att man transformerar en analogt förvarad information 

till ett digitalt format, vilket ger en förenklad åtkomst till information i realtid och möjliggör 

globala utbyten (EY, 2011). Detta kan företag dra nytta av genom att, både internt och externt, 

använda den digitala lagringen av information och använda analyseringsverktyg samt andra 

digitala hjälpmedel för att stärka verksamheten (Kane, Palmer, Phillips, Kiron & Buckley, 

2015). 

 

Emellertid är begreppet mer brett än så och det finns flera olika benämningar för vad 

digitalisering är och vilken påverkan den har på marknaden. Kempe (2013) menar att 

digitalisering är en ständigt pågående drivkraft, där snabbheten, lagringskapaciteten, 

spridningen och analysförmågan hela tiden ökar och författare som i tidigare forskningar 

studerat denna drivkraft har arbetat med begrepp som informationsteknik (IT) eller teknisk 

utveckling. Sammantaget menar Kempe (2013) att den digitala tekniken blir allt mer 

avgörande för processer och värdeskapande.  

 

Att företag, genom digital programvara, nu kan tillhandahålla mer omfattande finansiell 

information bidrar även till att externa intressenter nu får en tydligare bild av företaget som 

investeringsobjekt. Den ökade tillgängligheten kan leda till större benägenhet att investera i 

ett företag och således en ytterligare möjlighet att finansiera ett företags kapitalbehov för 

fortsatt tillväxt (Ghasemi et al. 2011). 

 

Utvecklingen av teknikens roll i branschen kan beskrivas i tre steg: 

 

Figur 3: Utvecklingen av teknikens roll (Kempe, 2016, sida 10) 

Det första steget utgörs av digitaliseringen i ordets rätta bemärkelse, då den analoga 

informationen övergår till att bli digital. Den utvecklade tekniken förstärker de befintliga 

processerna och visas i exempelvis datorns tillkomst och dess möjligheter med e-post och 



11 
 

dokumenthantering. Överföring till digitala underlag bidrar till att förstärka informationens 

tillgänglighet. 

 

Den tekniska utvecklingens andra och tredje del kan ses som arbetsprocesser som delvis eller 

helt automatiseras. Det andra skedet, komplettering, betyder att tekniken kompletterar vissa 

arbetsuppgifter. Det kan innebära att delar av en process eller ett antal delprocesser av en 

större uppgift sköts utan mänsklig påverkan och ses som ett stöd till den slutgiltiga produkten. 

I det tredje steget återfinns ersättningen, vilken betyder att arbetsuppgiften till fullo övertas av 

den utvecklade tekniken. 

 

Janvrin et al. (2008) tar upp betydelsen av att automatisera revisionen samt att använda 

informationstekniken. Författarna menar att detta under 2000-talet blivit allt viktigare, 

samtidigt som man förutspår att detta kommer att öka även framöver. Där får de medhåll från 

Lombardi et al. (2014) som menar att dagens digitalisering inom revisionen till stor del just 

handlar om att bygga förutsättningar för att automatisera arbetsprocesser och bistår 

effektiviteten som detta medför i verksamheten. 

 

Automatisering beskriver utvecklingens roll i arbetslivet då arbetsprocesserna blir allt mer 

omfattande och självgående och har sin grund i informationstekniken och teknisk utveckling, 

då digital teknik kompletterar människan i arbetet (Kempe, 2016). För tjänsteföretagen, där 

produktion och konsumtion sammanfaller, är en av de större utmaningarna dessutom att 

faktiskt våga automatisera sina tjänster i större utsträckning, då det innebär mindre kontakt 

med kund och, i och med det, en risk att tappa vissa av sina tidigare konkurrensfördelar (EY, 

2011; Gonzalez, 2014). 

 

2.3 Automatiseringens effekter 

2.3.1 Effekter på det dagliga arbetet 

Papperslösa system 

Keenoy (1958) var tidigt ute med att lyfta frågan om automatisering. Då handlade det främst 

om att maskiner som skulle underlätta redovisningsarbetet. Vasarhelyi (1984) studerade 

djupare revisionens situation. Där menar Vasarhelyi (1984) att revisorerna hade ett 

arbetsintensivt jobb där man ofta använde sig av manuella metoder för att granska allt mer 

automatiserade informationssystem. Effekten av mer utvecklade digitala programvaror har 

bidragit till att datorisera, och därmed automatisera, de finansiella rapporterna och således 

gjort dem mer träffsäkra, mer omfattande och med mer lättöverskådlig jämförelse mellan de 

olika delarna av rapporten (Ghasemi et al. 2011). Programvaran ser nu bland annat till att 

tillhandahålla djupare analyser av kassaflöde och marknadsandelar samt göra olika 

kostnadskalkyler. Med dagens digitala hjälpmedel finns informationen alltså mer lättillgänglig 

och Ghasemi et al. (2011) menar att företagen förändrat sina arbetssätt på grund av den nya 

informationstekniken. Bierstaker et al. (2001) är inne på samma spår då man påstår att allt 

mer revision sker i papperslösa system. Detta betyder att revisorer behöver både samla in sina 

bevis och sköta sina arbeten elektroniskt (Bierstaker et al. 2001).  
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Papperslös revision är ett begrepp som också Shumate & Brooks (2001) använder. 

Revisionens arbetsprocess kan numera ske på en dator med elektroniska bevis, vilket är ett 

mer effektivt arbetssätt då lagringen blir större än fysisk lagring (Shumate & Brooks, 2001). 

Bierstaker et al. (2001) lyfter även de att utrymmet för lagringen ökar, samtidigt som 

kostnaden för lagring minskar. Dessutom kan revisorerna dela informationen på olika platser, 

liksom de kan integrera dokument från föregående år (Shumate & Brooks, 2001). För att 

stärka detta ytterligare kan man med papperslösa system skapa kopior av dokument för att 

förvara på olika plattformar (Bierstaker et. al, 2001). Författarna nämner exempelvis att en 

fördel med detta är att intressenter lättare kan ta del av informationen, vilket skulle kunna 

ligga till grund för snabbare och smidigare beslutsfattande.  

 

Större omfattning 

Papperslös revision ses således som en effektivare revision där lagring och användning av 

lagringen ökar, samtidigt som man drar ner på kostnaderna för att arkivera arbetsdokument 

(Shumate & Brooks, 2001; Bierstaker et al, 2001). Då lagringen ökar, innebär det att 

revisionen har möjlighet att omfatta en allt större del och kan således innehålla mer 

information. Tekniskt utvecklad revision möjliggör detta eftersom kapaciteten inte begränsas 

på samma sätt som med människor, då datorer är programmerade för att kontrollera en större 

mängd information (Alles et al. 2008; Manson et al. 1998). Detta betyder att revisorer kan 

bearbeta större populationer av transaktioner vid analyser istället för att förlita sig på mindre 

urval, vilket resulterar i att chansen ökar för att man eliminerar risken för fel och 

oegentligheter (Bierstaker et al. 2001). Vidare menar Alles (2015) att utvecklade hjälpmedel, 

som har en större population som underlag, kan analysera en större mängd data och kommer 

att upprätta mer tillförlitliga prognoser. Även Manson et al (1998) är inne på detta spår och 

menar att revisionsbyråer kan motivera sina stora investeringar i revisionsautomatisering med 

deras behov att förbättra kvaliteten på revisionen genom mer tillförlitliga revisionsbevis. 

 

Mindre tidsåtgång & lägre kostnader 

I och med den stöttning som revisorerna får i form av den digitalt lagrade informationen så 

sparas tid. Då stora delar av revisionsinnehållet kan lagras digitalt och i samma form och på 

samma plats underlättas möjligheten för dessa att bli mer samverkande. Ghasemi et al. (2011) 

är inne på detta spår och menar att denna samverkan, eller automatisering, existerar och har 

bidragit till att skapa minskade ledtider, det vill säga den tid det tar från starten till att man 

uppnått sitt syfte i en process. Manuella revisionsrutiner anses arbets- och tidskrävande, men 

påstås kunna reduceras med hjälp av användningen av utvecklad, automatiserad teknik (Chan 

& Vasarhelyi, 2011; Manson et al. 2001). Detta genom att automatiseringen eliminerar vissa 

arbetsmoment, vilket gör arbetet mer tidseffektivt (Janvrin et al. 2008; Manson et al. 2001). 

Det ska resultera i att personalens arbetsinsats ökar samt att kvaliteten stärks (Manson et al. 

2001). Bierstaker et al. (2001) menar dessutom att tidsbesparingar i vissa moment genom 

automatiseringen bidrar till att personalen får mer tid till andra uppgifter. Frigjord tid kan 

istället läggas på andra viktiga, mer kompetenskrävande områden som analys eller 

högriskområden som bedömningar (Manson et al. 2001; Bierstaker et al. 2001). Bierstaker et 

al. (2001) tar även möjligheterna vidare till nya tjänster och mervärde för kunder i rådgivning 
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och handledning i komplexa problem. Minskade ledtider resulterar i ett effektivare arbete för 

revisorer och är således en positiv konsekvens av automatiserade metoder i form av 

tidsbesparingar (Alles, 2015; Ghasemi et al. 2011).  

 

Mänsklig bedömning & artificiell intelligens 

Genom tidsbesparingar inom de simplare arbetsuppgifterna kommer detta kunna leda till att 

ge möjligheter för mer noggranna revisionsbedömningar. Revisorns professionella 

bedömningar eller moment som kräver personlig kontakt är områden som påstås vara svåra att 

automatisera (Lombardi et al. 2014; Chan & Vasarhelyi, 2011; Manson et al. 2001). Chan & 

Vasarhelyi (2011) menar att revision innefattar en rad uppgifter som kräver mänskligt 

inblandande. Exempelvis pekar de på komplexa bedömningar och skepticism som kopplas till 

revisionsprofessionen. Lombardi et al. (2014) instämmer och påpekar att revisionsyrket 

innefattar mycket dömande och att automatiserade arbetsprocesser endast kan stödja revisorns 

beslutsfattningar. Datorer kan hjälpa revisorn med förhållanden som verkar konstiga, på det 

sättet där de skiljer sig från vanliga uppgifter, då datorerna som tidigare nämnts är 

programmerade att hantera en större del information. Genom upplysningar om dessa 

förhållanden kan automatiseringen således stödja bedömningsprocessen, men datorerna kan 

inte ersätta revisorns förmåga att göra kritiska bedömningar (Manson et al. 2001). Detta 

eftersom datorernas artificiella intelligens, det vill säga den intelligens som uppvisas från 

maskiner, ännu inte har uppnått tillräcklig nivå för dylika slutsatser utan det menas ligga 

längre fram i tiden (Chan & Vasarhelyi, 2011).  

 

2.3.2 Effekter på risker inom revision 

IT-risker 

I takt med utvecklingen i informationsteknik medföljer även en ny form av osäkerhet. Orman 

(2013) menar att fler tekniska moment skapar fler tekniska risker och att en konstant 

accelererande teknisk utveckling innebär att riskernas omfattning även den intar en successiv 

ökning. Denna form av risker sträcker sig över både människor och programvaror, såväl 

interna som externa. 

 

Ali, Khan & Vasilakos (2015) diskuterar bland annat juridiska, etiska och moraliska risker 

som kopplas till den nyare tekniken. Exempelvis påpekas det att användningen av IT-baserade 

tjänster kan leda till säkerhetsproblem. Detta går främst att koppla till de juridiska frågor som 

finns kring tillgången till digitalt lagrad material. När material, ofta konfidentiellt, ligger uppe 

på det så kallade “molnet” där åtkomsten är förhöjd, råder det risk att det olovligen hamnar i 

fel händer. Ali et al. (2015) diskuterar detta och menar att det finns en risk för brist på 

administrativ kontroll vid IT-tjänster som ligger över nätet som rör bland annat 

identitetshantering och åtkomstkontroller över interna digitala resurser. Det menas alltså att 

företagen måste hålla koll på sin uppgift att lagra information, avgöra vilka ägare som finns 

bakom den och vilka den ska finnas tillgänglig för. Viktigt att tänka på i detta fall är också 

huruvida program körs över nätet och kräver en anslutning för att användas. 
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Emellertid finns riskerna inte enbart i själva uppkomsten av ny teknik, utan även i 

konsekvenserna av utvecklingen, då människor påverkas olika av förändringar. Orman (2013) 

menar att människor kan ha svårt att behandla förändringar och därmed inte har förmågan att 

anpassa sig till en ny teknik. Manson et al. (1998) å andra sidan, vänder på det helt och påstår 

att det finns viss risk för att revisorer blir alltför beroende av datorer och den teknik som 

medföljer dessa. Detta skulle kunna innebära att revisorer antar en mer mekanistisk inställning 

och därmed förflyttar den viktiga bedömande delen av revisionsarbetet. 

 

Revisionsriskens utveckling 

Revisionsarbetet kräver att man lyckas identifiera de risker som uppkommer. För att klara 

detta och uppnå en säker och rättvisande berättelse, framhåller såväl Allen, Hermanson, 

Kozloski & Ramsay (2006) som Janvrin et al. (2008) bransch- och IT-kunskaper som 

grundegenskaper vid riskbedömning. Branschegenskaperna är, som tidigare nämnts i kapitlet 

om revisionsrisk, viktiga för att förstå den inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk som 

finns revisionsarbetet. 

 

IT-kunskaperna har lyfts fram tillsammans med den utvecklade informationstekniken. Allen 

et al. (2006) menar att de utvecklade informations- och affärssystemen hos företagen påverkar 

den inneboende risken samt kontrollrisken, då systemen blir mer avancerade. Till följd av 

detta påpekas det att revisorers IT-kunskaper blir viktigare, då revisorerna ska förstå 

kundernas utvecklade teknik. Samtidigt får även revisorerna utnyttja utvecklad teknik, vilket 

förbättrar deras arbete och begränsar upptäcktsrisken. Men trots att riskerna tycks minska med 

den utvecklade tekniken, menar Allen et al (2006) att det finns revisorer som överskattar sin 

kompetens om informationsteknik, vilket leder till ett hårdare tryck på IT-specialister som 

upplevs hitta fler risker vid utvecklade, mer komplexa affärssystem. Således tycks brist på 

kompetens och förståelse vara de största riskerna gällande de allt viktigare IT-kunskaperna i 

revisionen. 

 

Risk för förändringsmotstånd 

När tekniken förändras, förändras även organisationer och Yazdifar, Askarany, Nasseri & Ali 

Moradi (2012) påstår att det har skapats en stor debatt kring bland annat 

organisationsförändringar i redovisnings- och revisionsbranschen och främst pekar man bland 

annat på hur revisorns roll i näringslivet förändrats. Den tekniska utvecklingen med nya 

delmoment i arbetssättet tacklas olika från olika människor, där en del skapar ett så kallat 

förändringsmotstånd. Jacobsen (2013) menar att dessa motstånd kan grunda sig i individuella 

förhållanden, sociala förhållanden, teknologiska och strukturella förhållanden samt 

förhållanden i omgivningen. 

 

Individer har olika former av självförsvarsmekanismer och kan av förändringar påverkas på 

ett sätt att man backar undan, där man uppfattar förändringen som ett hot mot sitt sätt att 

arbeta, vilket man inte vill förlora. Helliwell & Fowler (1994) diskuterar personalfrågor i 

samband med implementeringen av informationsteknik och lyfter en rädsla för framtiden som 

kan infinna sig och ge konsekvenser. En av de faktorer som tas upp är rädslan för att förlora 
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jobbet, vilket ofta uppstår i samband med förändringar som ny informations- och 

kommunikationsteknik (Helliwell & Fowler, 1994). Denna rädsla grundar sig i att företag 

strävar efter produktivitet och därför skär ner på personal till förmån för effektivare teknologi, 

det vill säga att man ersätter människor med maskiner (Jacobsen, 2013). Fölster & Hultman 

(2014) är inne på samma spår och påpekar att de tradionella jobben löper risk att ersättas av 

automatiseringens effektivisering som betyder att datorer själva kan sköta de uppgifter som 

människor tidigare genomfört. Rädslor som dessa påstås kunna medföra att förändringen möts 

av ett motstånd, ett så kallat förändringsmotstånd (Jacobsen, 2013). 

2.4 Sammanfattning teoretisk referensram 
Avsnittet om revisionsprocessen och revisionsrisker utgör en översiktlig bild över revisorns 

dagliga arbete. Dessa ämnar förklara hur revisorns arbete ser ut, oberoende av digitaliseringen 

och automatiseringen.  

 

Delen om teknikens utveckling ämnar visa på hur digitalisering ligger till grund för 

automatiseringen. Det talas om teknikens utvecklingstrappa där digitaliseringen utgör 

förstärkning av och automatiseringen utgör en komplettering och ersättning av revisorns 

arbete. Verktygen för analyser som görs av revisorn förutsätter dessutom att innehållet är 

digitalt och en förutsättning för att fler delar av arbetet ska kunna automatiseras är att 

översätta revisionens innehåll till digitala underlag. 

 

Det sista avsnittet visar på vilken effekt automatiseringen väntas ha på revisionsprocessen och 

medföljande risker som utvecklas med teknikens förändringar. Revisorns arbetsprocesser 

väntas tas över allt mer av digitala hjälpmedel och programvaror, vilka underlättar för ett 

starkare revisionsbevis och skapar en effektivisering av arbetet. Samtidigt följder dock risker 

med att digitalisera och automatisera sitt arbetsinnehåll, då informationen numera finns mer 

tillgänglig och med att branschen kan ha svårigheter att hänga med i det utvecklade 

arbetssättet. 

2.4.1 Analysmodell 

Figur 4: Analysmodell för studien 
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3 Metod 

Studiens metodavsnitt ämnar redogöra för hur studien är skapad från start till slut. Avsnittet 

är skapat med förhoppningen att läggas upp i en ordning där första punkten är genomförd 

först, därefter andra punkten osv. Metoden avslutas med en reflektion kring huruvida beslut 

kunde ha gjorts annorlunda och vad som vore optimalt i en metodreflektion. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Under tillvägagångsätt redogörs det för hur ämnet kom att väljas och med vilken strategi och 

ansats undersökningen skulle komma att ha.  

3.1.1 Ämnesval 

Revisionsbranschen var en ständigt förändrande bransch där nya lagar, regler och riktlinjer 

hela tiden dykt upp. Det har upptäckts att en del i ämnets förändring underlättats av 

teknologisk utveckling och ett nyare arbetssätt som medföljt utvecklingen. Automatiseringen, 

som växt ur den idag mer etablerade digitaliseringen, var ett aktuellt ämne som drog 

uppmärksamhet och forskning. Inte minst syntes det i framtidsstudier som Kairos Future tagit 

fram på uppdrag av FAR, den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, 

revisorer, skatterådgivare och lönekonsulter. FAR har alltså i dubbla omgångar undersökt hur 

deras bransch förändras mot en mer digitaliserad och automatiserad värld, vilket tydligt 

pekade mot ett relevant och intressant problem. Emellertid visade studierna att det framför allt 

var redovisningsyrket som var långt gången i sin automatisering, medan revisionens 

utveckling inte fått samma plats. Då befintlig forskning varit mer fokuserad på redovisning, 

har det påvisats ett större behov av undersökning av revisionsyrkets sida av automatisering. 

 

3.1.2 Forskningsstrategi 

För att välja en strategi som skulle ligga till grund för studien, har syftet undersökts då det är 

avgörande för vilken metod man bör använda sig av (Trost, 2010). Syftet i denna studie var 

att bidra med en djupare kunskap kring automatiseringens betydelse för revisionen och dess 

påverkan på revisionsprocessen med tillhörande risker. Med detta syfte passade en kvalitativ 

forskningsmetod, då studien menade till att mer grundläggande undersöka ett område och 

varför det ser ut som det gör (Bryman & Bell, 2013) och då vi ville skapa en djup förståelse 

inom detta område (Ghauri & Gronhaug, 2005). Kvalitativ forskning är en strategi där 

tyngden vid insamling och analys av information ligger vid ord och ämnar till att bidra till en 

djupare och förståelseinriktad kunskap (Bryman & Bell, 2013). 

 

Dessutom handlade det om att studien får ett tolkande perspektiv i den mening att man 

beaktar en social verklighet (Bryman och Bell, 2013). Individer uppfattar och tolkar 

verkligheten på olika sätt, vilket har tagits i beaktning i studien. Det betyder att studien kan ha 

tagit ordentliga svängar och ge förvånande resultat, till följd av den kvalitativa studiens 

subjektiva karaktär. Detta genom att forskaren tagit en egen vinklad infallsvinkel och med 

sina egna åsikter och värderingar styrt undersökningen. Det ska därför betonas att det har 

handlat om att tolka inom kvalitativ forskning, vilket innebär att studien har bidragit till en 

mer generell förståelse (Bryman & Bell, 2013). 
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3.1.3 Forskningsansats 

Kvalitativ forskning är starkt kopplat till ett induktivt synsätt, där man förklarar förhållandet 

mellan teorin och empirin (Bryman & Bell, 2013). Induktion handlar om att man följer 

upptäckandets väg och genererar teori på den insamlad data, vilket antogs passa vår studie. 

Genom studiens gång har ansatsen däremot gått mer och mer mot att bli abduktiv, vilket har 

karaktärsdrag av både ett induktivt och ett deduktivt synsätt då den kan tänkas hoppa mellan 

teori och datainsamling (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Undersökningen inleddes med vetenskaplig, empirisk forskning i redan existerande teorier 

som låg till grund för forskningsfrågor och teoretisk referensram, vilket indikerar en induktiv 

ansats. Sedan övergick studien till en intervjuguide baserad på befintlig litteratur och teorierna 

testades på oberoende personer som bidrog med ny empirisk information, vilket å andra sidan 

är att likna vid deduktiv. En del svar från intervjupersonerna har då fått oss att öppna ögonen 

och gå tillbaka för att nyansera teorin i syfte att få en klarare koppling till vad ämnet faktiskt 

handlade om, återigen en induktiv koppling. Den empiriska informationen har sedan 

analyserats med grund i analysmodellen, där mönster i och utdrag från respondenternas 

uttalanden ställts mot den redan existerande teorin i referensramen. 

 

Det är därför tydligt att studiens grundliga fokus har växlat mellan teorin och datainsamling, 

vilket kan associeras med en abduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). En abduktiv ansats har 

då gett möjligheten att under studiens genomförande utveckla empirin samtidigt som teorin 

hela tiden kunnat förfinas, vilket har varit av högt värde genom studiens gång. 

 

3.2 Informationsinsamling 
För att bygga på uppfattningen kring ämnet samt skapa en grund för teoretisk referensram, 

vilket i en senare bidrar till förståelse i analysen, har en ordentlig informationssökning på 

befintlig forskning gjorts. Det lästes bland annat litteratur som böcker, vetenskapliga artiklar 

och andra artiklar i såväl redovisnings- som revisionsämnet, med en tyngdpunkt i det senare. 

Informationssökningen gjordes för att se vad tidigare studier och forskning har berättat om 

revisionens automatisering och då den teknologiska utvecklingen är en ständigt pågående 

process fanns ett fokus att hitta en så pass aktuell forskning som möjligt. Emellertid har det 

viktiga i informationssökningen, vilket även varit vår målsättning, varit att hitta relevant och 

trovärdig information. Därför har det varit av vikt att söka efter artiklar som är peer review, 

det vill säga att de har blivit granskade för att bevara en vetenskaplig standard. Vid äldre 

artiklar, som kan tänkas vara mindre aktuella och relevanta, har det varit viktigt att lägga ett 

öga på antalet citeringar som artikeln haft eftersom detta kan visa på en form av tillförlitlighet 

då flera forskare använt källan. 

 

Under litteratursökningen har en del nyckelord lyfts fram, vilka flitigt har återkommit i arbetet 

för att hitta vetenskapliga artiklar. Dessa är bland annat; audit automation, information 

technology, future audit, audit process, audit risk. Dessa nyckelord med flera har använts i ett 
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flertal olika databaser för att stärka möjligheten för att hitta relevanta artiklar. Exempel på 

sådana databaser, med tillgång till peer review-artiklar är; ABI/INFORM, Web of Science, 

Scpus, DOAJ (Directory of Open Access Journals) och Google Scholar. 

 

3.3 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden har varit grunden för hur data har samlats. Här presenteras vilken typ 

av insamling som har använts samt från vilka informationen kommer ifrån och hur dessa valts 

fram. 

3.3.1 Primärdata 

Jacobsen (2002) menar att primärdata består av information som för första gången samlats in 

och är specifik för den aktuella problemformuleringen. Bryman & Bell (2013) framhåller 

intervjuer som den mest använda metoden inom kvalitativ forskning och intervjuer är just den 

form av primärdata som använts i denna studie. Detta eftersom intervjuer upplevdes som den 

insamlingsmetod som bäst undersökte individers personliga erfarenheter och subjektiva 

åsikter på ett djupare plan. Genom att använda intervjuer har vi haft möjlighet att direkt få ta 

del av information som är relevant till vår forskningsfråga, vilket har tagit tid men varit 

väldigt värdefullt i vår informationssamling. Då syftet med studien varit att skapa en 

förståelse för ett specifikt område, har det alltså varit mest värdefullt att gå djupare in på ett 

fåtal intervjuer snarare än en bred undersökning på många objekt (Trost, 2010).  

3.3.2 Urvalsmetodik 

I alla typer av undersökningar krävs det att man gör ett urval, vilket i sig kan variera och gå 

till på olika sätt. Den viktigaste aspekten att ta i beaktning var att hitta rätt personer. I studien 

som genomförts har urvalet skett på ett strategiskt vis, där intervjupersoner har valts ut för att 

på bästa sätt kunna hitta respondenter som förväntades kunna bidra till att studiens syfte 

uppnås. Genom ett sådant strategiskt urval kunde vi säkerställa att de personer som skulle 

intervjuas hade erfarenheter i yrket och på så vis kunde ge svar på det som frågades (Bryman 

& Bell, 2013). 

 

I jakten på revisorer tillgängliga för intervju var det av vikt att de varit yrkesverksamma sedan 

flera år, då chansen att de var insatta i yrket och varit med om den teknologiska utvecklingen 

ökade. Det bestämdes att revisorerna skulle komma från de större byråerna, vilket minskade 

urvalet. Detta gjordes för att det är just de större byråerna som genomför flest granskningar, 

men kanske än mer för att de förmodades ligga längst fram i sin utveckling av 

informationsteknik och således förväntades bäst kunde svara utförligt på frågorna som 

ställdes. Efter mailkontakt där de tilltänkta respondenterna fick mer information om syfte med 

intervjun, intervjufrågor och annat underlag bestämdes slutligen fem stycken intervjuer med 

de fyra lokalt största byråerna; KPMG, PwC, Grant Thornton och E&Y. 

 

Presentation av respondenter 

De fem utvalda revisorerna är väl insatta i branschen och har arbetat på respektive byrå 

mellan fyra och tio år. Utbildningsmässigt har de gemensamt att de alla har minst en examen i 
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ekonomi, en förutsättning för att bli auktoriserad revisor, vilket fyra av fem kvalificerat sig 

till. 

Byråerna som är representerade är lokalt de största med 30-60 anställda per byrå. Byråerna 

har en revisionssektor på ungefär 50 procent av sin verksamhet, varav hälften är 

auktoriserade. 

 

3.3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Då intresset vid kvalitativa intervjuer var att förstå respondentens uppfattningar har det 

krävts  en betoning mot det generella när man skapar frågor (Bryman & Bell, 2013). Detta 

kan kopplas till ett mindre strukturerat upplägg i syfte att få fram respondentens egna 

uppfattningar kring ämnet. Ett alltför strukturellt tillvägagångssätt, exempelvis med olika 

svarsalternativ, hade kunnat vara kontraproduktivt då respondenterna hade kunnat förhindras 

från att prata ut ordentligt. En helt ostrukturerad intervju hade inte heller varit av värde då det 

önskades att intervjun skulle hållas inom ramen för studiens problem. 

 

Insamlingen av primärdatamaterial har därför gjorts genom intervjuer med en semistrukturell 

karaktär. Det har betytt att det har funnits ett antal teman som är specifika för att kunna 

kopplas till forskningsproblemet, vilka har sammanställts tillsammans med ett antal öppna 

grundfrågor i en intervjuguide (se bilaga 1) där respondenterna fått svara på sitt eget sätt. En 

semistrukturell intervju skapar möjlighet för flexibilitet, följsamhet och eventuella följdfrågor. 

Det betyder att intervjuare kan utforma lättbesvarade frågor där respondenten kan ha friheten 

att utforma svaren på sitt eget sätt, men att man kan upprätthålla en dialog mellan parterna 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Till följd av semistrukturella intervjuers flexibla upplägg har det varit viktigt för 

undersökningen att vara uppmärksamma och reda ut oklarheter samt att anpassa frågorna till 

intervjusituationen. Följdfrågorna har anpassats efter vad som sagts för att få ut bästa möjliga 

information från varje enskild intervju, vilket har minskat risken för att gå miste om viktig 

information som respondenterna kan bidra med. 

 

3.3.4 Personliga intervjuer 

För att ha en intervju med många öppna frågor valdes det att gå på personliga möten, vilket 

var att föredra före telefonintervjuer. Bryman & Bell (2013) påstår att kvalitativa forskare ofta 

är intresserade av vad som sägs, men även hur det sägs. För studiens skull var det positivt att 

vara fysiskt på plats för intervjun för att kunna ta del av omgivning och för att faktiskt träffa 

respondenterna. En telefonintervju hade inte gett möjligheten att kunna observera 

respondenten och läsa av dennes kroppsspråk (Jacobsen, 2002). Personliga intervjuer ansågs 

också passa bra ihop med de semistrukturella intervjuernas karaktär, där stor vikt läggs vid 

uppföljning av frågor med mera. Detta eftersom man på ett bättre sätt kunde läsa av varandra 

och skapa en sansad stämning på plats. 
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Den fysiska närvaron som spelar in vid personliga intervjuer, med ansiktsuttryck, kroppsspråk 

och omgivning kunde eventuellt ha skapat en form av intervjuareffekt där endera parten 

kunde känna sig obekväm (Jacobsen, 2002). För att undvika detta har intervjuerna skett på 

respondentens villkor. Genom att genomföra intervjun på revisorernas så kallade 

“hemmaplaner”, deras kontor, i en omgivning där de kände sig trygga och med en inställning 

av professionalism hoppades vi kunna eliminera denna fara, för att få fram så mycket 

värdefull information som möjligt av revisorerna. 

 

3.3.5 Upprättande av intervjumall (intervjuguide) 

Operationalisering används för att skapa möjligheter att koppla ihop teori och empiri, där 

olika begrepp görs om till en observerbar form (Jacobsen, 2002). I detta fall handlade det om 

att bryta ner de största teoretiska begreppen till öppna, konkreta frågor som användes för att 

pröva teorin. För denna semistrukturella intervju har det därför upprättats en så kallad 

intervjuguide med de öppna frågorna för att förbereda inför intervjusituationen. Syftet med en 

sådan har varit att skapa ett upplägg för hur intervjun skulle genomföras på plats (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

I framtagningen av intervjuguiden har studiens inledning, syfte och forskningsfråga varit i 

fokus. Ur informationssökningen till dessa delar, samt den teoretiska referensramen, har det 

vuxit fram några nyckelbegrepp för intervjuerna, vilka har varit grunden för skapandet av 

intervjuguiden. Nyckelbegrepp som har legat som övergripande teman för intervjuerna har i 

studien varit; Allmän bakgrundsinformation, Syn på digitalisering & automatisering samt 

Automatiseringens effekter. Ur dessa teman var det sedan uppgiften att söka efter relevanta 

begrepp som kunde operationaliseras i intervjufrågor. Frågor inom varje tema ställdes och 

följdes upp med följdfrågor vilket påverkat så att ingen intervju sett likadan ut. Däremot har 

intervjuguiden varit oförändrad och alltid utgjort basen för intervjuerna, vilket har gjorts för 

att standardisera genomförandet och hålla intervjun till grundsyftet. För att genomföra en 

intervju med denna typ av strategi har det också varit viktigt att kunna intervjuguiden bra och 

vara påläst i ämnet (Trost, 2010).  

 

3.3.6 Förberedande och genomförande 

Utöver intervjuguiden har även andra förberedande uppgifter genomförts. Bryman & Bell 

(2013) menar att det är av vikt att ta ställning till de etiska aspekterna som rådde, med fokus 

på integritet, anonymitet och konfidentialitet. Redan före intervjuerna skickades därför 

meddelanden ut till respektive respondent. I dessa förklarades syftet med undersökningen och 

intervjumallen skickades med för att respondenterna skulle kunna ta del av och läsa på 

diskussionsområdena för att kunna ge mer informationsrika svar. Dessutom gav vi där 

möjligheten för respondenten att ställa sina villkor på intervjun och bestämma plats, för att 

hitta en så passande miljö som möjligt. 

 

Vid intervjun var det alltid två intervjuare, där den ena lade mer kraft på att ställa frågor och 

följdfrågor och den andra fokuserade på att lyssna mer noggrant för att endast flika in när 
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detta behövdes. Vi tyckte att detta var en metod som skulle ge bäst möjligheter till en god 

dialog mellan intervjuarna och respondenterna, varför denna tillämpning användes på 

samtliga intervjuer. Dessutom erbjöds revisorerna vid varje intervju anonymitet, både i 

personlig form och för varje del av dialogen som kunde kopplas till företaget. Detta eftersom 

revisorerna skulle känna sig trygga och vara så öppna som möjligt i sina svar. 

 

För att spara intervjumaterialet spelades varje intervju in i ljudform, från dubbla 

inspelningsprogram för att minska risken för att innehållet skulle försvinna. Bryman & Bell 

(2013) påpekar att det kan infinna sig en motsträvighet hos respondenten när man väljer att 

spela in materialet. Inspelningen kunde hämma revisorerna och få dem mer försiktiga i sina 

svar. Därför var det av vikt att tydliggöra att hela materialet skulle förbli anonymt och att 

inspelningen endast var för att underlätta bearbetningen av materialet i syfte att ge ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Med inspelningarna i ryggen kunde fokus istället flyttas till 

att möjliggöra en så aktiv och engagerad diskussion som möjligt och ställa passande 

följdfrågor.  

 

3.4 Bearbetning av datamaterial 
Den kanske största fördelen med att ha spelat in datamaterialet, kan dock ha varit att man har 

sparat informationen så exakt som det kan bli och att man i lugn och ro kunnat lyssna igenom 

vad som sagts. Sedan har materialet transkriberats till textform, som en sammanställning av 

vad respondenterna sagt. Bryman & Bell (2013) menar att inspelningarna underlättar för att 

göra en rättvis bedömning och tolkning av svaren, där man i studien har kunnat säkerställa att 

svaren inte förvrängs genom att hela tiden hänvisa tillbaka till de exakta citaten från 

intervjuerna.  

3.4.1 Analysmetod 

Under transkriberingen strukturerades även materialet upp efter intervjuguidens olika teman, i 

syfte att underlätta analysen och jämförelsen mellan svaren (Trost, 2010). Detta gjorde så att 

informationen blev lättare att greppa när det var dags för att analysera. För att göra analysen 

mer hanterlig listar Kvale (1997) fem grupper; koncentrering, kategorisering, berättelse, 

tolkning och ad hoc. 

 

I studien har ingen standardgrupp använts, utan analysen gjordes genom en växling av flera 

grupper, vilket var att likna vid ad hoc-metoden. Materialet har kategoriserats utifrån de olika 

nyckelorden, tillika teman, som varit grundade i intervjuguiden för att skapa en bild över 

vilken påverkan automatiseringen haft på revisionen i stort. Genom detta har det kunnat lyftas 

fram mönster och kontraster i vad revisorerna sagt där man ställt citat mot andra revisorers 

citat. Sedan har revisorernas information tolkats utifrån studiens syfte och ställts mot teorierna 

i referensramen. Likheter och skillnader mellan respondenternas svar och den motsvarande 

teorin lades fram och analyserades på varje analysområde.  
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3.5 Metodreflektion 
Det finns nackdelar med att göra kvalitativa forskningar som är svåra att undkomma, där i 

denna studie trovärdigheten har varit svår att säkerställa i termer av tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. 

 

Tillförlitligheten har försökts säkerställas genom användandet av så pass säkert material som 

möjligt. Artiklar som använts har till största möjliga del varit vetenskapligt granskade, vilket 

enligt Bryman & Bell (2013) är en sådan aspekt som gjort studiens innehåll mer trovärdigt. 

Dessutom har intervjuerna noggrant lagts upp för att höja tillförlitligheten. En intervjuguide 

upprättades för att hålla dialogen till ämnet och alla samtalet spelades in och transkriberades, 

från ord till ord. Överförbarheten kan i kvalitativa studier påverkas negativt då fokus legat 

på djup och inte bredd där man studerat enskilda individers upplevelser (Bryman & Bell, 

2013). Det har studerats sociala miljöer där flera individer kan uppleva samma sak på olika 

sätt. Därför har det försökts att tydliggöra att studien bidragit med en generell förståelse och 

inte varit något som man kan ta för givet. Detta har betytt att man ska vara försiktig med de 

slutsatser som dragits, då kvalitativa undersökningar kan vara svåra att replikera (Bryman & 

Bell, 2013). Även om nya studier med samma intervjupersoner gjorts, hade det kunnat vara 

svårt att kopiera resultatet, då studien varit baserad på hur författarna i forskningen subjektivt 

tolkat respondenternas svar. Dessutom har studiens begränsade urval påverkat 

generaliserbarheten. Även om det sökts efter och hittats flera stora byråer som antagits ligga 

långt fram i utvecklingen, upplever vi som författare att det råder en risk för att mängden 

primärdatamaterial inte varit nog för att kunna generalisera resultatet. Pålitligheten har 

stärkts genom att det hela tiden redogjorts för studiens arbetsgång och att materialen 

regelbundet blivit granskat. Då studiens empiri bygger på tolkade svar, har objektiviteten varit 

viktigt och att svaren gjorts i god tro (Bryman & Bell, 2013). Därför har stort arbete lagts på 

vilka frågor som ska ställas och hur de ställts. Med öppna frågor och ordentliga, relevanta 

följdfrågor har vi hoppats att stärka studiens pålitlighet. Bekräftelse handlade även det om 

objektivitet och att forskarens egna värderingar inte påverkat resultatet. Här betonades det 

framför allt på att författarna kritiskt granskat varandras delar av studien för att i största mån 

säkerställa att ingen del påverkats av subjektiva tolkningar mer än vad som kan anses som 

normalt, då författaren per definition är subjektiv i sitt skrivande. Det kan ställas ställts kritik 

mot att ingen deltagarvalidering gjorts. En deltagarvalidering betyder att intervjupersonerna 

för möjlighet att läsa igenom, förtydliga och godkänna det sammanställda materialet från 

transkriberingen för att säkerställa att man uppfattats på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 

2013). I denna studie har empirin istället endast blivit granskat av oberoende personer, vilka 

inte på samma sätt kunnat säga att det stämmer med vad som egentligen menades. Detta kan 

ha lett till att risken för subjektivt påverkade påståenden ökas. Emellertid hoppades det på att 

transkriberingen, som från början gjorts ord för ord, till viss del gav möjligheten att förbli 

objektiva, liksom det hela tiden funnits ett fokus på objektivitet. 
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4 Empiri 
I empiriavsnittet presenteras resultatet från studiens intervjuer. Svaren har samlats in och 

bearbetats och presenteras här efter att ha kategoriserats i rubriker i samma stil som den 

tidigare teorin; Det dagliga arbetet, Digitalisering & Automatisering samt Automatiseringens 

effekter. 

 

4.1 Dagligt arbete 
Revisionsprocessen & arbete utöver denna 

Revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter ligger i att själv granska och att leda 

granskningsgrupper, även om arbetet genomgående nämns som ”varierande”, vilket förklaras 

av att arbetet skiljer sig från dag till dag och mellan olika veckor.  Flera nämner att arbetet till 

stor del är präglat av noggrann planering och att man ofta är ute hos kunden. Man åker ut till 

kunden och har uppstartsmöte och sedan planerar man det fortsatta arbetet. När planeringen är 

klar gäller själva granskningsarbetet och även här nämns det att man har mycket kundkontakt. 

 

Det påpekas av flera revisorer att man tidigare lade fler arbetstimmar på granskning, främst 

när man var assistent. Det som granskas beror på vilken säsong det är. Vid större bolag kan 

man tala om två delar av granskningen, där en revisor förklarar att man delar in granskningen 

i två terminer; 

”Antingen för löpande granskning, då vi kollar på saker som inte behöver göras 

vid bokslutet […]. På våren är det bokslutsgranskning. Då är det att pricka 

siffror och årsredovisningar”. – Revisor 3 

 

Det kan handla om förvaltningsgranskning då man går igenom företagets processer, rutiner 

och interna kontroller, eller så handlar det om bokslutsgranskning då revisorerna går igenom 

bokslutsposter. 

 

De mer erfarna revisorerna åtar sig tyngre arbetsuppgifter. Dels handlar det om att agera 

granskningsledare, då man får ett större fokus på planering och avslut, eller så kan det handla 

om personalfrågor med bemanning, rekrytering och coaching av medarbetare. 

 

Teknisk användning 

Samtliga byråer har helt digitala programvaror för byråns större kunder, vilket av en revisor 

definieras som kunder där man lägger mer än 100 timmar i sin revision. Gällande mindre 

kunder finns det en viss variation i hur man hanterar arbetet, men man har alltid möjligheten 

att göra allting digitalt. Det digitala arbetet stöttas genom att byråerna konsekvent ber sina 

kunder om digitala kopior samtidigt som man har med sig handscannrar för att ha möjligheten 

att få in alla dokument i digital form. 

 

I arbetet använder sig revisorerna uteslutet av programvaror för att förenkla granskningen. I 

vissa fall har revisorerna olika program beroende på kundstorleken, då vissa program är 

utvecklade för att fungera på just större bolag som är lite mer resurskrävande. Det 
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förekommer programvaror, anpassade för mindre bolag, vars licens köps in från en extern 

aktör som är tillgänglig att använda tillsammans med papperskopior. 

 

Programvarorna är inget nytt påhitt, utan har enligt samtliga revisorer funnits under en tid. 

Skillnaden är att byråerna numer har fler nya, utvecklade system när man siktar mot att bli 

helt digitala. Programmen har tidigare endast funnits där för att lagra information, medan de 

nyare, utvecklade programmen fungerar för att göra analyser; 

”[…]  så finns det verktyg som kan hantera dessa och köra i ett annat 

analysprogram där man kan se analyser och ställa frågor. Man kan snurra siffror 

där i, det är väl i princip uteslutande till just sådana grejer.” – Revisor 2 

 

” […] transaktionsprogram där man läser in kundernas redovisning och som 

hjälper till att analysera siffrorna. Får fram oförklarliga samband eller 

rimlighetsbedömning mellan olika månader eller utstickande belopp.” – Revisor 

4 

 

”[…] datorn kan göra så otroligt mycket snabbt och det ger bra resultat. Ofta har 

vi tex två lagerlistor och då säger den direkt olika analyser, exempelvis 

skillnader, åldersanalyser eller annat. Det krävs bara ett knapptryck så får vi 

fram bra analyser” – Revisor 5 

 

Även om man inte är det idag siktar man mot att bli mer och mer digitala, då det underlättar 

och gör arbetet mer konsekvent. Än idag är det styrt av uppdraget då man i ett fall kan få in 

massvis med papper, där arbetet är mer lönsamt att köra manuellt på papper än att behöva 

scanna in allt. Därför har alla revisorer på alla byråer målsättningen att bli helt papperslösa. 

 

Revisionsrisker 

Revisorn jobbar efter väsentlighetstal som sätts beroende på kundföretagets storlek och 

revisorns kunskap om företaget, där man kan acceptera ackumulerade fel under den gränsen. 

Samtliga revisorer nämner att alla företag som de har ansvar för lämnar årsredovisningar som 

påvisar mindre fel. Däremot är det mer sällan som felen uppnår gränsen för väsentlighet. Två 

av revisorerna har försökt sig på en uppskattning av felen och nämner 10-30 procent av 

samtliga kunder som har väsentliga fel. Vad dessa beror på varierar, men man menar att de 

vanligaste felen är värderingsfrågor kring nedskrivningsbehov, periodisering eller 

ansvarsförpliktelser, där det inte finns något uppsåt att göra fel. Värderingar kan vara svårare 

att bedöma och då blir det så att företagen bedömer fel i sina beräkningar och därmed 

redovisar fel. Allra vanligast är att väsentliga fel förekommer inom intäkter och kostnader. 

Emellertid nämner revisorerna att kunderna i 99 fall av 100 ändrar sina uppgifter på begäran. 

 

En revisor menar också att det händer att det handlar om intern kontroll, att det inte är 

beloppsmässiga fel utan felet ligger i bristfälliga rutiner. Brister i den interna kontrollen bidrar 

till att väsentliga fel då företagen själva, likt revisorerna, vill att allting blir rätt; 

”Vi har samma mål, dom vill redovisa rätt och vi vill kvalitetssäkra deras 

redovisning och verifiera att det är rätt” – Revisor 5 
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Dels med grund i att felet ska gå igenom dubbla kontroller, uppskattar alla revisorer att risken 

för att revisorn missar väsentliga fel vara låg då de ofta kan identifiera större fel redan genom 

en översiktlig granskning av balans- och resultaträkning. Det finns dock fortfarande en risk att 

väsentliga fel förbises, då revisorn behöver titta på begränsade delar av företaget och 

genomför då stickprov med 95 % konfidensintervall. Här förväntas alltså att revisorn, med 

stöd av resultatet från stickprovet tillsammans med stöd från program som visar avvikande 

belopp under perioden samt månadsjämförelser, gör en bedömning om den finansiella 

informationen med “rimlig säkerhet” ger företaget en rättvisande bild. 

4.2 Digitalisering & Automatisering 

Automatiseringens innebörd och betydelse 

På frågan om automatisering splittras svaren och det är enbart en av revisorerna som direkt 

klassar automatisering utan tvekan; 

“att förenkla vissa arbetsuppgifter och leverera dem med en konstant kvalitet 

och en effektivisering med delvis större täckning än om vi hade gjort det på ett 

annat sätt.” - Revisor 3 

 

I övrigt vänder sig flera revisorer endera åt digitaliseringshållet och menar att man vill jobba 

digitalt eller så nämner de redovisningsavdelningen där automatiseringen visas tydligare, där 

mycket har blivit automatiserat. 

 

När revisorerna får höra mer information och leds till automatiseringen blir svaren tydligare. 

Revisorerna pekar på de dataanalysverktygen som finns tillgängliga, att man tar en fil, lägger 

in det i verktyget och klickar vidare för att få upp underlag som man kan arbeta vidare med. 

Emellertid menar en revisor att det inte är en process som man tänker på; 

” Men jag tänker inte på den delen, för det är inte den jag ser. Jag ser bara att jag 

använder ett digitalt verktyg och att sen, när den automatiserade processen har 

skett, får jag ett antal analyser att välja på. Sen tänker jag mer på att jag sparar 

detta digitalt. Det som går automatiskt är inget som vi tänker på.” – Revisor 5 

 

När samtliga revisorer förstått innebörden av automatisering svarar revisorerna att det är 

endera ”jätteviktigt” eller ”högsta prioritet” att vara i framkant när det gäller digitalt arbete. 

Det framgår att byråerna vet att kunderna förväntar sig effektiva lösningar vilket har lett till 

att arbetet med att digitalisera, och med det automatisera, varit en slags tävling mellan de 

olika byråerna.  

 

För att lyckas med detta har man jobbat en hel del de med mallar och verktyg de senaste åren. 

Det pratas om hur programvaror ska samverka och ge digitalt stöd till alla analyser och man 

tar små steg hela tiden mot att verktygen ska fungera mer automatiskt och kunna plocka ut 

saker som revisorn har nytta av eller lämna ute det som inte är väsentligt. Exempelvis kan 

mallar ge revisorn ett urval som är okej enligt revisionsstandarden istället för att revisorn gör 

detta själv. 
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Två revisorer talar även om specifika digitaliseringsgrupper som jobbar med denna typ av 

frågor; 

”Att hur vi kan göra obligatoriska granskningsmoment på ett bättre, snabbare 

sätt. Tidigare har vi knappat in allt […], men allt sånt ska ske lite mer 

automatiserat nu”. – Revisor 5 

4.3 Effekter av automatiseringen 

4.3.1 Effekter på dagliga arbetet 

Gällande effekterna på det dagliga arbetet ser revisorerna olika på saken, men övergripande är 

uppfattningen att arbetet sker mer och mer digitalt och att man sparar mycket mer material än 

tidigare, till följd av den digitala teknikens kapacitet. Så rent administrativt har arbetet blivit 

mer effektivt genom en bättre struktur för lagring etc. Det är lättare att hitta det arbete man 

söker och man behöver inte längre fundera kring eller leta runt i massa papper. 

 

Det framkommer att många av programmen som byråerna använder sig av idag, har funnits i 

liknande skepnad i flera år som underlag för analyser. Skillnaden idag mot tidigare är att 

medarbetarna har varit tvingade att jobba annorlunda mot vad man tidigare gjorde, men flera 

revisorer menar att detta främst grundar sig i regeländringar genom att det regelverk som varit 

underlag för revisionen har flyttats från RS till ISA vilket ställer högre krav på revisionen. 

 

De högre kraven från regelverket har inneburit att fler analyser behövt göras vilket resulterat i 

att man börjat använda sig av de nya, utvecklade programmen i en högre utsträckning; 

” Det är nog snarare att man lärt sig att nyttja analysverktygen […], de har alltid 

funnits men som vi blivit bättre på att använda” – Revisor 1 

 

”[…] vilket i sig inte är något nytt men vi har börjat använda det” – Revisor 3 

 

”[…] däremot krävs det 

nog att man använder det mer nu 

än då.” – Revisor 4 

 

De nya programmen vittnar om ett säkrare revisionsbevis och effektiviserar revisorernas 

arbete. När man börjat arbeta mer med revisionsverktygen har man utmanat programmen för 

att optimera deras hjälp. En revisor nämner att man förväntar sig att programmen kan få fram 

fler användbara rapporter på ett snabbare sätt än tidigare, vilket ska innebära att delmomentet 

ska gå snabbare och att revisionsbeviset ska bli starkare. 

 

Flera revisorer pekar på att analysverktygen stärker revisionsbeviset. Dataanalysverktygen 

upplevs ha lättare att snabbt hitta rätt områden att granska än vad människan själv kunnat 

åstadkomma. Flera revisorer menar dessutom att programmen effektiviserar i den mån att man 

direkt hamnar i andra tabeller vad gäller stickprovsurval. Istället för att revisorerna själva ska 

göra urval, gör så kallade mallar ett urval som är godkänt enligt revisionsstandarden. Eftersom 

de automatiserade analysverktygen omfattar större populationer och säkerställer ett säkre 
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revisionsbevis, känner sig då revisorn mer trygg i att komma upp i ett konfidensintervall på 95 

procent. 

 

Själva slutsatsbedömningen försvinner inte med automatiseringen, utan revisionen mynnar 

alltid ut i en professionell bedömning och granskningsprocessen är fortfarande densamma mot 

var den var tidigare. Snarare handlar det om att granskningen blivit större till följd av 

regeländringar vilket leder till att den totala granskningen tar lika lång tid som tidigare, 

åtminstone i början av appliceringen av automationssystemen. Samtidigt lyfter flera revisorer 

automatiseringens effektivitet och en revisor nämner till och med att ”vissa saker är nästan 

omöjliga att göra utan digitaliseringen”. Granskningen underlättas då delmoment inom 

granskningen har förändrats med hjälp av verktyg och mallar läser in och analyserar uppgifter 

på ett snabbare sätt än om revisorn själv gjort detta. Enligt flera revisorer blir revisionsbeviset 

dessutom starkare då man får ett bättre underlag totalt sett. Dessutom påpekas det att det finns 

mer att ta av; 

” Sen kanske det är så att vi fortfarande är så pass nya på det här så vi kanske 

inte är så effektiva som man kan bli, att det finns viss effektivitet som vi kan få 

längre fram” – Revisor 5 

4.3.2 Effekter på risker 

Tekniska risker 

Som revisor är man väldigt beroende av att allting fungerar och inom området tekniska risker 

med det utvecklade, digitala arbetet så framgår det att de programvaror som används på 

byråerna till en början haft brister som vid ett fåtal tillfällen bidragit till korta uppehåll i 

revisionsarbetet, så kallade uppstartsproblem eller ”barnsjukdomar”. 

 

Detta är något som stabiliserats över tid och numera är tilltron till de digitala hjälpmedlen 

hög. Förvisso har flertalet av programvaror varit webbaserade och krävt uppkoppling mot 

internet för att det skulle fungera. En revisor nämner att situationen tidigare sågs som känslig i 

och med att det blir en förutsättning att ha uppkoppling för att kunna arbeta och en annan 

påpekar att det kan bli struligt om man är på platser med sämre täckning. Det fanns till och 

med risk för att arbetet skulle försvinna om anslutningen försvann; 

” Satt du då ute hos kund med dålig uppkoppling som bröts, så försvann arbetet 

om du inte hunnit spara” – Revisor 5 

 

Idag är de flesta byråernas programvaror utvecklade så att revisorerna ska ha möjligheten 

revisorer att både jobba uppkopplat och få allt kontinuerligt sparat på molnet, alternativt 

arbeta och spara processen lokalt när uppkoppling skulle saknas. I vissa program behöver man 

endast ansluta online för att sedan kunna röra sig fritt även offline och i andra fall kan man i 

värsta fall skapa temporära filer som kan avslutas när man har tillgång till uppkoppling igen. 

Samtliga visar även hög tilltro till systemens säkerhet. Revisorerna är medvetna om riskerna 

som finns i att arbete försvinner från datorn vid krasher, likt pappersmaterial kan försvinna; 

”det finns en risk att man tappar arbete, att det kan brinna upp, men digitala filer 

kan också försvinna” – Revisor 1 
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En revisor nämner att det finns medarbetare som känner denna typ av oro, som ofta skriver ut 

kopior på sitt arbete med tanke på att om det skulle försvinna så är det helt borta. Däremot 

menar ingen av revisorerna, sett till sig själva, att det föreligger någon form av rädsla för att 

filer ska försvinna på något sätt. Istället påpekar man att byråernas säkerhetssystem präglas av 

många backuper i arbetet, vilket lugnar revisorerna i deras arbete. Programmen är dessutom 

idag ofta utvecklade att läsa upp kopior av sig självt. Det nämns dessutom att man har stora 

grupper som till 100 procent arbetar för att byråernas system aldrig ska ligga nere, som tar 

hand om teknikfrågorna. 

 

Revisorerna är överens om att det finns begränsningar i hur känslig information får hanteras 

och visas. En revisor förklarar att man får riktlinjer för hur dokument ska delas; 

”[…] framför allt så har vi själva restriktioner för hur vi ska dela dokument och 

hur vi väljer att utbyta vår information med kunderna. Mycket sker via mail men 

en hel del är via plattformar som är säkerhetsklassade […] – Revisor 3 

 

I övrigt litar revisorerna på de stora säkerhetsplattformar som har hand om materialet så 

någon oro för att granskningar och kundinformation ska hamna i fel händer finns inte. I 

mindre skala nämner en av intervjupersonerna att i och med den tekniska utvecklingen och 

det digitala arbetssättet så finns risken att; 

“[...] man gör lite för mycket analyser och glömmer bort den rena 

substansgranskningen via verifikationer och så. Att man bara tittar analytiskt.” – 

Revisor 4 

 

Påverkan på revisionsrisken 

Vad gäller hur den utvecklade tekniken har påverkat revisionsrisken, ser synen något olika ut. 

En del av revisorerna upplever att automatiseringen inte resulterat i någon förändring alls i 

felupptäckt mot hur det såg ut för exempelvis fem år sedan, varken att man hittar fler eller 

mindre fel. 

 

Andra poängterar att den mer omfattande användningen av analysverktygen har haft en effekt 

på risken; 

”[…] analysverktyget där man kan föra in bokföringen i har nog underlättat att 

hitta fel.” – Revisor 1 

 

”[…] med den nya dataanalystekniken så får vi snabbt reda på saker som rör sig 

på ett konstigt sätt.” – Revisor 5 

 

Hur pass mycket det har påverkat skiljs dock åt. En revisor menar att automatisering bidrar till 

att underlätta sökandet, men tror inte att det blivit någon större skillnad när man ser till antalet 

fel som hittas. Det nämns att man förmodligen hade kunnat hitta samma fel redan innan, men 

att det blivit lättare när man kan gå in och rota och se alla transaktioner på en gång. 
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En annan revisor påstår å andra sidan att man absolut hittar fler fel med hjälp av 

automatiserade metoder. Däremot är de nyupptäckta felen inte är av betydande karaktär och 

att de väsentliga upptäckterna inte skiljer sig mot vad som kommit fram tidigare; 

” Det är sådana fel som man kanske inte upptäckt tidigare men samtidigt är det 

inget som påverkar helheten för det är så pass smått.” – Revisor 5 

 

Risk för förändringsmotstånd 

Revisorerna är så gott som eniga om att det absolut föreligger ett motstånd mot det utvecklade 

arbetet som sker digitalt med programvaror som sköter delar av arbetet, utan att de 

personligen uppger att de själva inte känner något sådant. Flera revisorer talar om att alla 

medarbetare inte är lika förändringsbenägna. Man är van med sitt sätt att arbeta och har skapat 

sig personliga rutiner, vilka är svåra att bryta. Ofta handlar det om småsaker; 

"Ibland kan man dock känna att man vill ha papper att kladda på, eller sätta en 

bock någonstans" - Revisor 3  

 

"Man är så van med att arbeta med papper, pennor för att rita och sådär. Ibland 

får man pdfer från kunden, då vill man ibland markera vissa saker och skriva 

upp." - Revisor 5 

 

Dessutom finns det ett motstånd som gäller nyttan med att arbeta med digitala metoder. En 

revisor lyfter de mindre bolagen som exempel, där det handlar om ett sådant marginellt antal 

dokument att det kanske till och med är mer lönsamt att sköta för hand. Sedan skapas det ett 

motstånd med kostnadsfrågan i fokus. Byråerna arbetar efter budgetar och kunderna har ett 

avtalat pris och granskningsledaren vill inte att tiden drar iväg för att medarbetarna under 

granskningstiden är i en inlärningsperiod av nya arbetsprocesser. 

 

Det kan skapas ett motstånd mot automatiseringen för att man är rädd för att bli överflödig, 

vilket en revisor uppger sig märka hos sina kunder; 

” […] märker man på kundföretagen ibland en viss motsträvighet mot 

digitaliseringen, för att man är rädd att bli överflödig. Dom är rädda om sina 

jobb, det märker vi.” – Revisor 4 

 

Något motstånd mot att digitalisera sitt arbete är emellertid inget som märks på revisorerna 

själva. Istället jobbar byråerna enligt flera revisorer med att pusha sina medarbetare genom 

utvecklingens tid, där man måste acceptera att byrån tar nya steg; 

” Vi har jobbat 

ganska öppet med hela processen för att alla ska vara med på tåget, folk har 

fått säga sitt.” – Revisor 3 

 

” [...]hela kontoret är medvetna om att det här måste ske, för det här är 

framtiden.” – Revisor 5 
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5 Analys 
Under avsnittet analys har empirin bearbetats ytterligare med grund i den presenterade 

teoretiska referensramen. Empirin har ställts mot den befintliga forskningen och utifrån 

studiens syfte och problem har tre huvudsakliga analysområden genererats: 

medvetenhetsanalys, processanalys och riskanalys. 

 

5.1 Tydlig digitalisering och dold automatisering 
Precis som Greenwood & Suddaby (2001) beskrev produktifieringen av kunskapsintensiva 

tjänster så ser vi hur intensivt revisionsbyråerna jobbar mot de uppsatta målen att digitalisera 

sitt arbetsmaterial. Samtliga intervjupersoner nämner att deras byrå har som mål, eller redan 

har uppnått målet, att vara helt digitala i sina underlag. Innehållet konverteras alltså till en 

gemensam, tillgänglig enhet. En av intervjupersonerna nämner även att “[...]göra analytiska 

granskningar och titta på trender blir enklare när arbetet blir mer lättillgängligt”.   

 

Alla respondenter i studien nämner att deras personal har gett, trots visst motstånd, ett positivt 

mottagande av det mer digitala arbetssättet. Att flera byråer lagt stor vikt vid frågan och att 

förändringen skett i betydande fart med speciella avdelningar som uteslutande arbetar med 

digitaliseringen, tyder på att utvecklingen har varit viktigt för branschen. Något som 

sammanfattar synen på personalens inställning till det hela hos samtliga byråer är citatet om 

digitaliseringen att ” [...]hela kontoret är medvetna om att det här måste ske, för det här är 

framtiden.”.  

 

I detta kan det urskiljas en koppling till Kempes (2016) modell kring utvecklingen av 

teknikens roll i branschen där förstärkning är det första steget, där vi i revisionsbranschen kan 

se att det allt mer digitala underlaget har bidragit till att göra informationen mer likformig och 

mer lättillgänglig. Detta är ett steg som revisorerna har gjorts medvetna om på grund av 

branschens tydliga arbete mot ett mer digitaliserat arbetssätt. 

 

Att lägga en grund med digitala underlag är också en förutsättning för modellens andra steg, 

komplettering. Emellertid verkade inte revisorerna medvetna om begreppet, då flera 

respondenter uppgav att de inte känner igen sig i att det arbetats mot mer automatiserade 

processer de senaste åren trots de tydliga resultaten kring att digitalisera arbetet. Där det 

digitala arbetet övergår i att underlätta för automatiserade revisionsprocesser, slår endast en av 

revisorerna huvudet på spiken, men tydliggör samtidigt att “[...] jag tänker inte på den delen, 

för det är inte den jag ser”. 

 

Efter att ha fått begreppet förklarat och inriktat mot det mot specifika moment i revisionen så 

framhäver respondenterna att automatiseringen är viktig och att de bland annat tagit fram 

mallar som använts för att kunna göra ett urval som är korrekt enligt revisionsstandarden. 

Detta är alltså ett i raden av tekniska hjälpmedel som, genom att den underliggande 

informationen gjorts tillgänglig för programvaran, kan bistå med stöd i hur en av processerna 

kan hålla en hög genomgående standard med mindre mänsklig inblandning. 
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Det framgår att byråerna vet att kunderna förväntar sig effektiva lösningar vilket har lett till 

att arbetet med att digitalisera, och med det automatisera, varit en slags tävling mellan de 

olika byråerna. Gällande de risker som EY (2011) och Gonzalez (2014) nämner gällande att 

automatisera sina tjänster verkar inte gälla i samma omfattning inom revision. Där har de 

processer som automatiserats varit internt avlastande och istället gett revisorn mer tid till 

bedömningsfrågor och kundkontakt. 

 

5.2 En säkrare revision med en automatiserad process 
Den generella uppfattningen är att arbetet idag sker mycket mer digitalt än vad det tidigare 

gjorde, vilket betonas ytterligare när revisorerna talar om hur viktig den tekniska utvecklingen 

är. De talar framför allt om själva granskningsarbetet och dokumentationen, men bortsett från 

hos mindre bolag med få underlag så tycks egentligen hela revisionsprocessen förenklas när 

digitaliseringen tar vid. Carrington (2014) talar om en kedja av uppgifter, vilka alla påverkas 

av den nyare, digitala världen. I första steget, företagsledningens påståenden, påvisar samtliga 

revisorer att man idag oftare samlar in information digitalt och då får man det på papper 

scannar man in underlaget för att få det digitalt. Det är bara starten på revisionsprocessen och 

man väljer redan där att sätta standarden för resten av arbetet som också ska göras allt mer 

elektroniskt. Detta stämmer väl överens med vad Carrington (2014) påpekar om att mängder 

av information, som tidigare samlades i hyllpärmar, numera ska sparas i megabyte, det vill 

säga på en dator i elektronisk form. 

 

Shumate & Brooks (2001) och Bierstaker et al. (2001) lyfter båda effektiviteten med att 

information sparas digitalt. Författarna menar att lagringskapaciteten ökar samt att 

informationen blir mer tillgänglig. Revisorerna märker av detta och menar generellt att den 

administrativa delen blivit mer effektiv. De menar att man sparar mer material än man tidigare 

gjort och det blir lättare att hitta samt dela informationen. Detta kan tänkas bidra till ett 

smidigare arbetsförhållande mellan kollegor, när man kan komma åt och dela information 

oberoende av att behöva vara just på kontoret. Det upplevs som att man inte alls är lika låst till 

arbetsplatsen där alla papper brukade finnas, utan arbetsprocessen kan egentligen ske vart som 

helst och då kanske framför allt ute hos kunderna där man även kan bygga på relationerna.  

 

De digitala plattformarna där revisionen sparas, utvecklas för varje dag. Resultatet visar att 

byråerna satsar ordentligt för att stärka sina interna revisionsprogram och det är tydligt att 

revisorerna, mer frekvent än tidigare, använder sig av sina olika program för att underlätta sitt 

granskningsarbete. Detta verkar dock inte enbart grunda sig i just automatiseringen utan flera 

revisorer vittnar om att det snarare beror på förändringar i revisionsstandarderna där nya, 

hårdare regler har inneburit att man tvingats till använda sig av och utveckla programmen. 

 

Ghasemi et al. (2011) menar att de utvecklade programvarorna förändrat revisorernas 

arbetssätt och att programmen nu används för att tillhandahålla djupare analyser på ett 

automatiserat sätt istället för att revisorerna själva gör dessa, vilket är något som flertalet 

revisorer bekräftar och spinner vidare på. Det handlar framför allt om insamlandet av 

revisionsbevis, vad Carrington (2014) nämner som granskningsåtgärder. Det är i beräkningar 
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och analytiska granskningar som automatiseringen slår igenom som mest. Revisorerna pekar 

exempelvis på hur ”[…] datorn kan göra så otroligt mycket snabbt och det ger bra resultat. 

[...]. Det krävs bara ett knapptryck så får vi fram bra analyser”. Carrington (2014) beskriver 

hur en revisor kan behöva öka antalet enheter vid en fakturaanalys för att skapa sig en 

uppfattning kring den hela populationen. Detta kan möjligen revisorerna besparas på då 

utvecklade digitala hjälpmedel hjälper revisorerna genom att anta ett större urval och då kan 

analysera en större mängd data (Alles, 2015). Flera revisorer är inne på detta spår och menar 

att man direkt hamnar i andra stickprovstabeller då de nya programmen väljer ut ett godkänt 

urval sett till revisionsstandarderna, vilket Bierstaker et al. (2001) uppger kommer att minska 

risken för fel och oegentligheter. 

 

En av de större frågorna kring automatiseringen är huruvida tidsåtgången påverkas. Manuella 

metoder anses vara tids- och arbetskrävande, men utvecklad teknik ska bidra till att reducera 

revisionstiden (Chan & Vasarhelyi, 2011; Manson et al. 2001). Av resultatet att döma verkar 

emellertid revisorerna eniga om att arbetet inte är mer tidseffektivt än tidigare utan att den 

totala granskningstiden snarare motsvarar samma längd som de tidigare lagt ner. Det går dock 

att utläsa en motsträvighet i vad revisorerna säger, då det även talas om hur vissa delprocesser 

går snabbare med datorprogram som läser in och gör analyser på ett snabbare sätt än revisorn 

själv kan göra, vilket såväl Ghasemi et al. (2011) som Bierstaker et al. (2001) talat om att 

automatiseringen skulle resultera i. 

 

Genom tidsbesparingar i enskilda moment kan det tänkas att ledtiderna minskas och att 

revisorerna ska förväntas få mer tid till annat, vilket även Janvrin et al. (2008) antyder när de 

påpekar hur automatiseringen eliminerar vissa arbetsmoment. Detta är något som revisorerna 

inte riktigt känner sig vid utan man påpekar att man istället har fler och tuffare uppgifter än 

tidigare. Detta behöver emellertid inte ställas mot just automatiseringen utan förklaras av vad 

revisorerna kallar för regeländringar i revisionsstandarderna i ISA. I och med skärpta regler 

med övergången från det gamla regelverket inom revision, RS, till det nya, ISA, har även flera 

delar av arbetsprocessen blivit mer standardiserade genom noggrannare krav på särskilda 

analyser som underlag för revisionen. Revisorerna menar att de högre kraven inneburit att 

man behövt lägga mer tid på fler och mer utförliga analyser. Detta måste ställas mot de 

kortare ledtiderna som revisorerna förväntades få genom att programmen gör snabbare 

analyser. Detta tyder på att revisorerna inte alls får tillgodoräkna sig den tiden, utan 

fortfarande behöver lägga ner motsvarande tid fast för en djupare granskning. 

 

Däremot om man ställer de högre ställda riktlinjerna mot det totala granskningsarbetet och 

den totala tiden för granskningen, kan man ändå utläsa en viss tidseffektivitet. Revisorerna 

gör ett större arbete på en likvärdig tid mot tidigare och dessutom väntas effektiviseringen för 

granskningen öka i takt med att man lär sig systemen, vilket även påpekas i resultatet: ” Sen 

kanske det är så att vi fortfarande är så pass nya på det här så vi kanske inte är så effektiva 

som man kan bli, att det finns viss effektivitet som vi kan få längre fram” . 

 

Den del som inte väntas automatiseras lika lätt är den professionella bedömningen. Lombardi 

et al. (2014) menar att automatiserade processer kan stödja revisorn och ge analysunderlag. 



33 
 

Däremot menar revisorerna i resultatet, precis som Manson et al. (2001), att datorn aldrig kan 

ta dessa kritiska beslut av sig självt. Istället får revisorerna använda sig av de utvecklade 

verktygen för att ta del av underlaget för att stärka sina argument för sina professionella 

bedömningar, vilket kan komma att ge granskningsåtgärdens trovärdighet en extra tyngd. 

 

Manson et al. (2001) menar att man ska kunna motivera sina investeringar i 

revisionsautomatiseringen med att revisionens kvalitet förbättras. Översiktligt sett tyder det 

större arbetet med automatiserade processer på att man får ett starkare underlag och således 

att revisorn kan vara trygg i att just få fram ett bättre och en mer trovärdig slutprodukt i 

revisionsbeviset. Ett mer trovärdigt revisionsbevis kommer sen att visa på en säkrare revision 

och ge en mer rättvisande bild av verkligheten.  

 

5.3 Mindre oro för risker 
Med mer digitala programvaror följer andra typer av risker, jämfört med när man arbetar med 

papper. Ali et al. (2015) påpekar att det kan finnas en risk för brist på administrativ kontroll 

när man arbetar digitalt, där ett problem som uppkoppling kan synas. Revisorerna är 

medvetna om detta, men ur revisorernas svar går det också att utläsa att det är uppenbart att 

även programutvecklare är medvetna om detta. Internetuppkoppling har enligt revisorerna 

varit ett stort problem tidigare. Idag är läget emellertid mer stabilt där programutvecklare gjort 

så att man, på de flesta program, kan arbeta och spara sitt material såväl uppkopplat mot 

internet eller lokalt på datorn. Uppkopplingsfrågan har således varit ett uppstartsproblem, 

vilket allt mer ser ut att försvinna ju längre tid som går och desto mer utvecklade programmen 

blir . Det finns inte heller något som tyder på att detta är en utveckling som kommer avta, utan 

programmen lär fortsatt bli mer lättillgängliga. 

 

Ali et al. (2015) lyfter också frågan om sekretess, att materialet löper risk att försvinna och 

hamna i fel händer. De menar den finns en större risk när internet kommer in i bilden och att 

företagen måste vara noga med hur material förvaras. Nätet är en känslig plats, där hackare 

lättare har access till hemligstämplat material, vilket revisionen har en hel del av där 

revisionsbyråerna har tystnadsplikt kring information om deras klienter. Här är det dock 

tydligt att revisorerna i resultatet visar stor tilltro till säkerheten bakom systemen. De litar fullt 

ut på att deras plattformars säkerhetssystem tar hand om den frågan och har dessutom fått 

restriktioner kring hur deras material ska delas. Likaså när det gäller krascher och liknande, 

hänvisar revisorerna till sina säkerhetssystem och att dessa skapar kopior av arbetet ifall 

olyckan skulle vara framme. Så trots revisionens ofta känsliga information så ses frågan om 

materialets försvinnande som en icke-fråga för revisorerna själva. Emellertid menar 

revisorerna att det finns en risk i att saker försvinner, men det verkar som att de anser att det 

inte ligger på deras axlar. De är trygga i och nöjda med hur programmen är skapade för att ta 

hand om dessa problem. 

 

Inom revisionen talar man också om en revisionsrisk. Allen et al. (2006) menar att denna risk 

tenderar att minska med en utvecklad teknik. Systemen påstås bli mer avancerade och 

förväntas att lättare lyckas hitta de fel som sker i redovisningen. I resultatet vittnar revisorer 
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också om sina egna, utvecklade program hjälper dem och underlättar i granskningen efter fel i 

redovisningen, vilket tyder på att upptäcktsrisken ska minska. Emellertid är det bara en 

revisor som faktiskt talar om att man hittar fler, tidigare oupptäckta fel: “Det är sådana fel 

som man kanske inte upptäckt tidigare [...]”. Det är däremot högst troligt att detta är ett 

påstående som bör kunna verifieras från fler revisorer, då bättre analysverktyg förväntas skapa 

möjligheter för att kunna gå in djupare och rota i underlag på ett mer noggrant sätt. 

 

Revisorerna är däremot uteslutande överens om att man inte hittar fler väsentliga fel, vilket är 

av vikt för revisionen. Samma revisor som uppgav att man hittar fel som inte upptäckts 

tidigare fortsätter: “[...] men samtidigt är det inget som påverkar helheten för det är så pass 

smått”. Revisorerna anser sig redan tillräckligt duktiga för att kunna hitta fel som motsvarar 

en rättvisande bild och programmen hjälper genom att hitta de små felen. Vad revisorerna inte 

tycks tänka på eller åtminstone inte återger, är vad Allen et al. (2006) påpekar om att såväl 

inneboende risk som kontrollrisk även de bör minska med en utvecklad teknik. I revisorns fall 

innebär detta det granskade företagets interna redovisningsprogram och kontrollsystem. Då 

dessa utvecklas bör antalet stora fel minska redan innan det kommer till granskning, vilket 

kan stödja revisorn i arbetsprocessen och reducera den inneboende risken samt kontrollrisken, 

precis som att revisorns utvecklade programvaror minskar upptäcktsrisken. 

 

Ytterligare en risk som framhävs med automatiseringen är det förändrade arbetssättet. I 

samband med implementering av förändringar, exempelvis i form av ny informationsteknik, 

lyfter Helliwell & Fowler (1994) att det kan infinna sig en rädsla av ett nytt arbetssätt. 

Revisorerna är i det närmaste eniga om att de känner ett visst sådant förändringsmotstånd 

omkring sig, där man ogärna går ifrån arbetet med papper och penna. Det går att utläsa att 

revisorerna främst menar att det handlar om människor som varit i yrket länge som är vana 

med sitt sätt att arbeta. Ju längre tid det går tenderar dock fler att acceptera förändringen och 

fler nyanställda är redan insatt i sättet att arbeta på. Helliwell & Fowler (1994) likväl som 

Fölster & Hultman (2012) tar det ett steg längre och påpekar att det kan skapas en rädsla för 

att förlora sitt arbete till de allt mer automatiserade arbetsprocesserna. Flera revisorer uppger 

att de är medvetna om denna form av motstånd, men framhäver att respektive byrå aktivt 

jobbar för att pusha sina anställda genom förändringen, vilket resulterat i att man numera inte 

märker av något sådant motstånd. Denna känsla kan möjligen också motiveras av att få 

revisorer tror sig att hela processen blir automatiserad. Då man hela tiden tänker sig att arbetet 

kommer finnas kvar på ett eller annat sätt, finns därför ingen anledning till att en sådan rädsla 

ska infinna sig.  
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6 Slutsats 
I slutsatsen kopplas det analytiska arbetet med inledningen för att besvara studiens syfte och 

problemformulering: Hur påverkas revisorerna och deras arbetsprocess samt medföljande 

risker av automatiserade förändringar i branschen? 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka revisorernas medvetenhet om 

automatiseringen och ta reda på vilken effekt som automatiseringen har på revisionsprocessen 

med tillhörande risker. 

 

Den tekniska utvecklingen visar att revisionen blivit mer likformig och att revisionen allt mer 

intar en mer programmerad skepnad. Övergången har inneburit att revisorernas arbetsprocess 

förändrats, vilket har underlättats av digitala hjälpmedel. Revisionsbyråerna är väl medvetna 

om digitaliseringen och trycker på hur viktigt detta är, där man tillsatt speciella grupper för att 

arbeta med denna typ av frågor. Däremot när man pratar automatisering verkar revisorerna 

mindre insatta, trots att automatiseringen är en följd av digitaliseringen. 

 

Vare sig revisorerna är medvetna om automatiseringen eller inte, jobbar byråerna idag mot att 

bli helt digitala. Redan från första steget i arbetet försöker man se till att hålla sig papperslös, 

vilket håller i sig genom hela revisionsprocessen. Detta innebär att den administrativa delen 

av arbetet blir avsevärt mycket bättre. Man sparar mer material och det blir mer tillgängligt. 

Man kommer lättare åt materialet från flera platser än kontoret samtidigt som det blir lättare 

att hitta och dela information. 

 

Att digitalisera sitt arbete är första steget i teknikens utveckling och skapar förutsättningar för 

en automatisering, där processer kompletteras och i ett senare skede ersätts av program. 

Automatiseringen är ett område som inte riktigt fått fäste hos revisorerna i studien där man 

istället hellre lutar sig tillbaka på en digital arbetsteknik. Trots detta visar studien att 

automatiserade processer absolut intagit revisorernas arbete, framför allt i själva 

granskningsarbetet i och med beräkningar och analytiskt arbete. 

 

Revisorer använder sig idag mer frekvent av olika programvaror som läser in filer och sedan 

hjälper med att analysera dessa. Genom denna automatiserade teknik ökas omfattningen av 

dataanalysen och revisorerna hamnar i helt andra stickprovstabeller än man gjort utan 

tekniken. Dessutom utvecklas programmen varje dag och ju mer automatiserad produkten 

blir, desto bättre underlag för uppfattningar får revisorn. 

 

Automatisering får således en stor effekt på revisionsprocessen. Tidsmässigt tar det totala 

granskningsarbetet lika lång tid som tidigare, men skillnaden är att de förändrade 

revisionsstandarderna bidragit till att man måste göra fler och mer noggranna analyser, vilket 

utvecklad programteknik underlättar. Slår man ihop de högre ställda kraven med fler analyser, 

det totala granskningsarbetet och den totala tiden kan man se en tidseffektivisering i de 

enskilda delmomenten i arbetsprocessen.  
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Trots att man ännu inte kan automatisera hela revisionsprocessen, främst med tanke på att 

bedömningsfrågan kvarstår, ger den utvecklade, automatiserade tekniken översiktligt sett ett 

starkare underlag för beslut. Detta kommer leda till att revisionsbeviset blir mer trovärdigt, 

vilket i sin tur gör att man säkerställer kvaliteten på revisionen och ökar chansen för att ge en 

mer rättvisande bild.  

 

Med automatiseringen tillkommer även ett antal nya risker, samtidigt som revisionsrisken 

väntas påverkas. Det som går att säga är att de nya IT-riskerna ses som ett icke-problem. 

Uppkopplingsfrågan är ett uppstartsproblem och ju längre tid som går, desto mer utvecklade 

blir programmen och med det anpassade för att kunna användas även utan nätanslutning. När 

man tappar uppkoppling görs det otillgängliga arbetet tillgängligt genom att ge möjligheten 

att arbeta offline. Andra IT-risker, som försvinnande av material genom krascher eller 

åtkomst till konfidentiell information, förväntas helt tas omhand av säkerhetssystemen bakom 

programmen. 

 

I grunden så minskar revisionsrisken i och med automatiseringens inkomst, då utvecklade 

program underlättar revisorns arbete genom att hitta fler fel i redovisningen. Däremot handlar 

det egentligen endast om småfel, då revisorerna var kvalificerade nog för att hitta större fel, 

som innehar en viss väsentlighet, redan innan automatiseringen tagit vid. 

 

Den sista risken, för förändringsmotstånd, börjar även denna ses som ett icke-problem. Det 

har funnits ett visst motstånd mot nya arbetssätt där medarbetare ogärna går ifrån sitt sätt att 

utföra arbetsprocessen på. Med tiden försvinner detta motstånd, då byråerna är så pass framåt 

med den utvecklade informationstekniken och att få alla arbetare att vara en del av 

förändringen, snarare än att påverkas av den. Rädslan för att förlora sina jobb har därför också 

brutits ner, då revisorerna accepterat att detta är framtiden. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt förs en friare diskussion kring det material som insamlats. Avsnittet inkluderar 

en viss upprepning av syftet och vilket bidrag arbetet är ämnat att ha, men samtidigt 

diskuteras begränsningar som påverkat studien och upptäckter som genererat bidrag som 

avviker från den ursprungliga problem- och syftesformuleringen. 

 

7.1 Bidragsdiskussion & praktisk relevans 
I denna studie har revisorerna och deras arbetsprocess varit i fokus då syftet varit att ta reda på 

hur insatta de är i utvecklingen och hur de menar att deras arbete har förändrats. Resultatet har 

visat att revisorerna inte alls verkar vara så medvetna om automatiseringen än vad man kan 

tänka sig. Däremot har revisorerna stenkoll på den underliggande digitaliseringen. Detta kan 

möjligen bero på den tilltro som revisorerna ställer till att revisionsprocessen präglas i större 

omfattning av bedömningar som just nu kräver fysisk närvaro och sammankopplingar mellan 

många olika delar av verksamheten och marknaden. Genom dessa områden känner revisorn 

fortfarande förtroende till att inte få sitt arbete mer automatiserat.  

 

Utöver detta bidrar studien genom att förstärka tidigare forskning i de positiva effekterna av 

att revisorns arbetsprocess förändras till följd av automatiseringen. Genom att hjälpa revisorn 

kommer automatiseringen resultera i ett mer trovärdigt revisionsbevis, något som kan tänkas 

gynna såväl revisor som klient, men även klientens utomstående intressenter. Dessutom har 

studien fastslagit att riskerna som medföljer digitalisering och automatisering inte tycks 

påverka något nämnvärt, vilket även det tycks vara väldigt positivt för revisorn. 

 

Studien kan alltså tänkas skapa en förståelse för såväl digitaliseringen som automatiseringen 

hos revisionsutövare, samtidigt som undersökningen är till nytta för även revisorernas kunder 

och indirekt deras intressenter. Förhoppningsvis kan studien bygga på den diskussion som 

råder i branschen, såväl som i samhället i övrigt, om hur utvecklingen ska utnyttjas på mest 

effektiva sätt. 

 

7.2 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning 
Samtidigt som studien visar på ett resultat, ska man ta i beaktning att det är baserat på ett 

väldigt begränsat urval, vilket ses som en stor begränsning. Det hade varit positivt om man 

hade kunnat utöka undersökningsradien, vilket hade gett ett mer tillförlitligt utfall. 

 

Studien har även resulterat i en del tankegångar och slutsatser som inte kopplas till studiens 

syfte. Branschaktörerna tycks ha bedrivit ett framgångsrikt arbete att införa en medvetenhet 

kring ett mer digitalt arbetssätt, men de automatiserade delarna tycks ännu inte fått fäste. 

Intressant vore att se hur revisorernas inställning till en mer effektiv revisionsprocess skulle se 

ut om byråerna faktiskt valde att implementera begreppet automatisering i större utsträckning 

än idag, där ledordet snarare är digitalisering, och om detta skulle bidra till att revisorn än mer 

hjälpte till i arbetet att automatisera fler processer. Kanske är detta en kommande trend, när 
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digitaliseringen helt slagit sig ner och om det dessutom skulle visa sig att automatiseringen 

visar sig på ett större plan.  

 

Ett återkommande begrepp i studien, vilket även detta varit utanför syftesradien, har varit 

revisorsprofessionen. Professionen revisor kännetecknas av ett legitimitetskrav i utbildningen 

och erfarenheten, vilket avslutas med ett auktorisationsprov. Litteratur som baseras på den 

svenska branschtidningen Balans menar att revisionen börjat tappa delar av sin status som 

profession och att den går från att vara person- till produktinriktad (Agevall & Jonnergård, 

2013) . Resultat som upptäckts i denna studie tycks stärka denna tes. Det generella arbetssättet 

blir betydligt lättare vilket leder till att produkten revision tappar sin unika säregenskap och 

blir mer identisk mellan olika byråer. Därför läggs stor vikt vid att “förpacka tjänsten väl”, 

vilket med fördel görs med en god social förmåga, då det handlar om att påvisa nyttan hos en 

kund. Frågan är om det till synes stora fokuset på god social förmåga är ett steg i 

urholkningen av professionen revisor och är detta just för att produkten blir så pass 

standardiserad, vilket dessutom automatiseringen kan tänkas bidra till? Krävs det att man 

använder sociala förmågan för att behålla klienten och betyder det att själva revisionen 

egentligen inte har lika stort värde? Det hade varit intressant om man kunnat fördjupa sig i 

professionen revisor och se om denna tendens har någon bäring, gärna i korrelation med 

digitaliseringen och automatiseringen. Dessutom hade det varit intressant att titta på om 

kraven för att bli revisor är rimliga, med tanke på revisorernas inställning till egenskapskrav i 

denna studie och det stora fokuset på social förmåga. 

  



39 
 

Källförteckning 
Agevall, L & Jonnergård, K. (2013). Bilden av revisorn - Förändringar i beskrivningen av 

professionen 1989-2011. Forum för professionsforskning. 2013:4. Linnéuniversitetet. 

 

Ali, M., Khan, U. S., Vasilakos, V. (2015). Security in cloud computing: Opportunities and 

challenges. Information sciences, 305 (22), 357-387. 

 

Allen, R. D., Hermanson, D. R., Kozloski, T. M., & Ramsay, R. J. (2006). Auditor Risk 

Assessment: Insight from the Academic Literature. Accounting Horizons, 20 (2), 157- 177 

 

Alles, G. M. (2015). Driver of the Use and Facilitators and Obstacles of the Evolution of Big 

Data by the Audit Profession. Amerian Accounting Horizons 29(2), 397-407. 

 

Alles, M. G., Kogan, A., & Vasarhelyi, M. A. (2008). Audit automation for implementing 

continuous auditing: Principles and problems. In Ninth International Research Symposium on 

Accounting Information Systems, Paris, France 

 

Bedard,. J.C., Graham, L.E., (2002). The effects of decision aid orientation on risk factor 

identification and audit test planning. Auditing: A Journal of Practice & Theory. 21 (2). 39-56 

 

Bierstaker, J. L., Burnaby, P., & Thibodeau, J. (2001). The impact of information technology 

on the audit process: an assessment of the state of the art and implications for the future. 

Managerial Auditing Journal, 16(3), 159-164. 

 

Breman, A. & Felländer, A. (2014). Diginomics – nya ekonomiska drivkrafter - Ekonomisk 

Debatt, 42 (6). 

 

Bryman, A. & Bell, E. 2013. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 Uppl. Stockholm: 

Liber AB  

 

Brännström, D. (2015). Ingen är längre rädd för robotens ankomst, Balans, (1). 

http://www.tidningenbalans.se/ledare/ingen-ar-langre-radd-robotens-ankomst/ [2016-08-31] 

 

Carrington, T. (2014). Revision. 2. uppl., Stockholm: Liber AB 

 

Chan, D. Y., & Vasarhelyi, M. A. (2001). Innovation and practice of continuous auditing. 

International Journal of Accounting Information Systems, 12(2), 152-160. 

 

Chang, S-I., Tsai C-F., Shih,D-H., Hwang, C-L. (2008). The development of audit detection 

risk assessment system: Using the fuzzy theory and audit risk model. Expert Systems with 

Applications. 35 (2008). 1053-1067. 

 

 

 

http://www.tidningenbalans.se/ledare/ingen-ar-langre-radd-robotens-ankomst/
http://www.tidningenbalans.se/ledare/ingen-ar-langre-radd-robotens-ankomst/


40 
 

Elliott, R. K. (1994). The future of audits. Journal of Accountancy, 178 (3), ss. 74-82. 

 

EY. (2011). The digitisation of everything - How organisations must adapt to changing 

consumer behaviour. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/The_digitisation_of_everything_-

_How_organisations_must_adapt_to_changing_consumer_behaviour/$FILE/EY_Digitisation

_of_everything.pdf [2016-10-04] 

 

Frey, C.B. & Osborne, M.A. (2013). . The future of employment: how susceptible are jobs to 

computerisation? University of Oxford. September  

 

Fölster, S. & Hultman, L. (2014) Varannan har ett yrke som inte behövs om tjugo år. Dagens 

nyheter, 15 Juni. http://www.dn.se/debatt/varannan-har-ett-yrke-som-inte-behovsom-tjugo-ar/ 

[2016-10-20] 

 

Ghasemi, M., Shafeiepour, V., Aslani, M. & Barvayeh, E. (2011). The impact of Information 

Technology (IT) on modern accounting systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

28 (23), 112 – 116. 

 

Ghauri, P. & Gronhaug, K. (2005). Research Methods in Business Studies. 3e upplagan.  

Harlow, England: Prentice Hall 

 

González, F. (2015). Transforming an Analog Company into a Digital Company: The Case of 

BBVA. BBVA. Mars 

 

Helliwell, J. & Fowler, A. (1994). Introducing IT in to a Mature Production Related Work 

Environment: The human Resource Factor. Journal of Information Technology, 9 (1), 39-50. 

 

Hogan, C. E., & Wilkins, M. S. (2008). Evidence on the Audit Risk Model: Do Auditors 

Increase Audit Fees in the Presence of Internal Control Deficiencies? Contemporary 

Accounting Research, 25 (1), pp. 219-242 

 

Houston, R. W., Peters, M. F., & Pratt, J. H. (1999). The audit risk model (ARM), business 

risk and audit planning decisions. The Accounting Review, 74(3), 281-298. 

 

Jacobsen, D I. (2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. 2. Uppl. 

Malmö: Liber 

 

Janvrin, D., Bierstaker, J., & Lowe, D. J. (2008). An examination of audit information 

technology use and perceived importance. Accounting Horizons,22 (1), 1-21. 

 

Jayavardhana, G., Rajkumar, B., Slaven M., Marimuthu P. (2013). Internet of Things (IoT): A 

vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems. 

29. 1645–1660. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/The_digitisation_of_everything_-_How_organisations_must_adapt_to_changing_consumer_behaviour/$FILE/EY_Digitisation_of_everything.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/The_digitisation_of_everything_-_How_organisations_must_adapt_to_changing_consumer_behaviour/$FILE/EY_Digitisation_of_everything.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/The_digitisation_of_everything_-_How_organisations_must_adapt_to_changing_consumer_behaviour/$FILE/EY_Digitisation_of_everything.pdf


41 
 

 

Kane, G.C. Palmer, D. Phillips, A.N. Kiron, D. & Buckley, N. 2015. Strategy, not 

Technology, Drives Digital Transformation - Becoming a digitally mature enterprise. MIT 

Sloan Management Review. September 

 

Keenoy, C. L. (1958). The impact of automation in the field of accounting. Accounting 

review, 33 (2), 230- 237. 

 

Kempe, M. (2013). Framtidens rådgivning, redovisning och revision - en resa mot år 2025. 

Kairo Future, FAR. 

 

Kempe (2016) - https://www.far.se/globalassets/trycksaker-pdf/nyckeln-till-

framtiden_uppslag.pdf 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Lagerqvist, C. (2012). Näringsförändringar i Sverige, åren 1750-2010. i Jordahl, H. (2012). 

Den svenska tjänstesektorn. Lund: Studentlitteratur AB, 19-48 s. 

 

Lombardi, D., Bloch, R., & Vasarhelyi, M. (2014). The future of audit. Journal of 

Information Systems and Technology Management, 11(1), 21-32 

 

Manson, S., McCartney, S., & Sherer, M. (2001). Audit automation as control within audit 

firms Accounting. Auditing & Accountability Journal, 14(1), 109-130 

 

Manson, S., McCartney, S., Sherer, M., & Wallace, W. A. (1998). Audit Automation in the 

UK and the US: A Comparative Study. International Journal of Auditing, 2(3), 233- 246. 

 

Orman, L. (2013). Technology as Risk. IEEE Technology and Society Magazine, 32(2), 22- 

31. 

 

Shumate, J. R., & Brooks, R. C. (2001). The effect of technology on auditing in government: 

A discussion of the paperless audit. The Journal of Government Financial Management, 

50(2), 50. 

 

Southern Cross University. 2016. Accounting in a digital world. [blogg] 16 September 

https://online.scu.edu.au/accounting-digital-world/ [2016-10-15] 

  

Vasarhelyi, M. A. (1984). Automation and changes in the audit process. Auditing: A journal. 

 

Warren, J. D., Moffit, C. & Byrnes, P. (2015). How Big Data Will Change Accounting. 

Accounting Horizon, 29 (2), 397- 407. 

 

Woodhead, A.D. (1992). Audit Risk Modelling. Managerial Auditing Journal. 7 (5), 3-7. 



42 
 

 

Wüstemann, J. (2004). Evaluation and response to risk in international accounting and audit 

systems: Framework and German experiences. Journal of Corporation Law. 29 (2). 449-466. 

 

Yazdifar, H., Askarany, D., Nasseri, A. & Ali Moradi, M. (2012). A Processual Approach 

towards Studying Management Accounting Change. Journal of Accounting – Business & 

Management, 19 (2), 44-58. 

 

 



 

 

Bilaga 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjufrågor; 

Allmän bakgrundsinformation: 

 Personlig, yrkesmässig bakgrund inkl. studier 

Antal år på företaget/i branschen? Tidigare studier och arbetslivserfarenhet? 

Auktoriserad/Godkänd revisor? Sedan hur länge? 

Företagets bakgrund 

Hur många anställda på lokalkontoret? Andel revisorer? 

 

Revisorsprofessionen 

 Dagligt arbete 

Hur ser dina huvudsakliga arbetsuppgifter ut? 

 

 Teknisk användning 

Vilka digitala hjälpmedel används och i vilken utsträckning. (+ program för 

felupptäckt) 

Hur mycket av ditt arbete finns fortfarande i pappersform? På kontoret/Ute hos kund? 

 

 Risker inom det dagliga arbetet 

I granskningen, hur ofta upptäcks fel och hur ofta kräver dessa åtgärd? Vad kan felen 

bero på? 

Går det att uppskatta hur stor risken är för att revisorer missar att upptäcka fel? Hur 

kommer det sig att dessa fel görs? 

 

Automatisering & digitalisering 

 Allmänt om ämnet 

Vad innebär begreppet automatisering för dig/er byrå? 

Hur har ni tidigare arbetat för att främja automatiseringen? 

Hur arbetar er byrå idag för att främja automatisering? 

Hur viktigt är det för er att hänga med i den digitala utvecklingen gentemot era 

konkurrenter? 

 

Effekter av automatiseringen 

 Effekter på det dagliga arbetet 

Har det skett någon utveckling i teknisk användning i det dagliga arbetet under den tid 

du jobbat i branschen? Innebar detta att någon arbetsuppgift fallit bort? 

Upplever du att era dagliga arbetsuppgifter blivit mer effektiva till följd av den 

tekniska utvecklingen? På vilka sätt har arbetet påverkats positivt? 

 



 

 

 

 Effekter av risker 

Har det utvecklats några tekniska risker genom att arbetet blivit mer digitalt? 

Hur påverkar tekniska problem (internetstrul, krascher etc) det dagliga arbetet? 

Finns det någon orolighet över att information ligger digitalt? 

Upplevs det att fel i redovisningen/granskningen ökat/minskat med den utvecklade 

tekniken? 

Uppfattar du att det finns något motstånd mot den utvecklade tekniken? Finns det 

något motstånd mot att fortsatt jobba mot utvecklad teknik och vad kan det i så fall 

bero på? 

 


