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Sammanfattning 
Titel: Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet 

Författare: Johan Antonsson, Lisa Haack och Johan Paulsson 

Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning 

Handledare: Petter Boye 

Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar 

 

Inledning: I många år har digitaliseringen tagit allt mer plats i samhället, både hos 

individen men även företagen. Arbetsmarknaden har förändrats då arbeten försvunnit, 

men även nya uppkommit. Inom revisionsbranschen används nya affärssystem som ska 

underlätta för revisorn och därmed öka produktiviteten i arbetet. De nya affärssystemen 

kommer dock även med risker, de kan vara svårförståeliga, tidskrävande eller öppna 

upp för informationsstöld. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara hur digitaliseringen har påverkat 

arbetsmetodiken och på så vis hur riskerna inom revisionen förändrats. Vår förhoppning 

är att resultatet ska leda till att revisionsbranschen och revisionens intressenter får en 

ökad förståelse för ämnet. 

 

Metod: Vi har använt en abduktiv ansats för att kunna öka förståelse för vårt ämne. För 

att kunna fördjupa oss i ämnet användes en kvalitativ metod där yrkessamma revisorer 

intervjuades för att vi skulle kunna uppfylla studiens syfte. Det motiveras även varför vi 

använt just de källor vi valt samt kritik mot dem. 

 

Slutsats: Vi kom fram till att arbetsmetoden underlättas då nya analysverktyg hjälper 

revisorn i sitt vardagliga arbete. Det har lett fram till att revisionsriskerna sänkts då 

programmen kan stå för en stor del av arbetet och revisorn bara behöver lite manuell 

handpåläggning. Däremot förutsätter det att revisorn besitter en viss IT-kunskap för att 

revisionsriskerna ska säkerställas som minskade. Om IT-kunskapen inte finns förhöjs 

riskerna istället, vilket i framtiden kan bli ett mera aktuellt problem. Vi tror att kraven 

för att bli auktoriserad revisor kan komma behöva förändras. 

 

Nyckelord: Revisionsprocess, revisionsrisk, digitalisering, löpande revision. 
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Abstract 
Title: The audit's digital transformation requires new demands on the execution 

Authors: Johan Antonsson, Lisa Haack and Johan Paulsson 

Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning 

Advisor: Petter Boye 

Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar 

 

Introduction: For several years digitalization has taken increasingly more room in the 

society, both for the individual and for the company. The labor market has changed 

because work has disappeared but new jobs have also been created. Within the 

accounting profession new ERP systems are being used to make the work easier for the 

auditor and thereby increase the productivity in the work. The new ERP systems comes 

with new risks, they can be hard to understand, time consuming or opening up avenues 

for information thefts. 

 

Purpose: The purpose of this essay is to explain how digitalization has impacted the 

work process of auditers and how the risks have changed in the auditing process. 

 

Method: We have used an abductive approach to be able to increase our understanding 

for the subject. To deepen our understanding of the subject we used a qualitative 

method where auditors were interviewed. We also discuss why we have chosen the 

sources we chose and critique against them. 

 

Conclusion: Our conclusion is that the work process has become easier due to new 

analyzing programs which helps the auditor in their daily work. This has led to a 

decrease in auditing risk because the programs can do a lot of the work and the auditor 

only need to do some of the manual work. However, this requires that the auditor 

possess some IT knowledge, otherwise the auditing risk can´t be ensured to be 

decreased. If the IT knowledge doesn´t exist the risks will increase instead, which in the 

future might become a more important problem. We believe that the qualifications 

required to become an authorized auditor may need to change for the future. 

 

Keywords: Audit process, audit risk, digitalization, continuous audit. 
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1 Inledning till problemet med ökad digitalisering inom 
revision 

 
Digitaliseringen har påverkat vårt samhälle på både individ- och organisationsnivå. 

Teknologin som utvecklats har förändrat revisionens förutsättningar. År 2000 var 25 % 

av all lagrad data elektronisk, 13 år senare var denna siffra istället 98 %. Hur påverkar 

denna digitalisering revisionsbranschen och varför kan det uppstå risker? I detta 

kapitel kommer vi att förklara hur begreppen revision, digitalisering och risk är 

sammanlänkade med varandra, samt hur det kan bli ett problem.   

 
1.1 Revisionens förutsättningar förändras 
I samband med Krügerkrashen år 1932 ändrades samhällets inställning gentemot 

revisionen, det tidigare oreglerade tillvägagångssättet var inte längre accepterat av 

varken branschens utövare eller lagstiftare. Det resulterade i högre krav på den tidigare 

bristande revisionen, där lagstiftaren och FAR (Föreningen auktoriserade revisorer) 

krävde en översyn av regelverken för att tillslut bli till nya lagar (Wallerstedt, 1999). 

Revisorns uppgift idag är att öka trovärdigheten utåt åt sina klienter genom att granska 

dess bokföring, årsredovisning och ledningens förvaltning. Genom att kvalitetssäkra 

företags redovisning är revisorer en länk mellan sina klienter och deras intressenter som 

exempelvis kreditinstitut, kunder och myndigheter. Att ha en revisor skapar ett 

förtroende som kan vara underlättande vid kontakter med klienternas intressenter (PwC, 

2015). Revisorns roll har under åren successivt förändrats där allt större fokus läggs på 

deras oberoende roll som granskare. Där den nya informationsteknologin har lett till 

högre grad av komplexitet hos revisorn (Messier, 1996).    

 

I takt med revisionens utveckling har digitaliseringen fått allt större betydelse och 

utvecklingen har skett exponentiellt under 2000-talet (Kraft & Kempe, 2016; Alles, 

Kogan & Vasarhelyi, 2008). Aldrig tidigare har framtidens arbetsplatser varit så osäkra 

där nya avancerade teknologier är en stor bidragande faktor till att arbeten försvinner 

lika snabbt som det uppkommer nya (Bruce-lockhart, 2016). Digitaliseringen innebär att 

analoga data omvandlas till digitala signaler (NE, 2017). År 2013 är 98 procent av all 

lagrad data elektronisk i jämförelse med i början av 2000-talet där endast ungefär 25 

procent av all data lagrades elektroniskt (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013).  
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“Jag vet vi gjorde en mätning på KPMG nu att vi sparat in 24 ton papper på ett år” - 

(Pilotrevisor, KPMG, 2017).  

 

Det pågår just nu en dataexplosion där mängden information som tillkommer aldrig 

tycks avta, utan det sker en fördubbling av data varje år (Holm, 2016). Big Data är ett 

nytt fenomen som kommer förändra företagens situation i hur elektroniska transaktioner 

hanteras och samlas (Warren, Moffitt & Byrnes, 2015). Big Data kan samla stora 

mängder data som företag idag knappt kan hantera (O'brien & Marakas, 2011) och 

kommer ha en stor roll i framtiden för organisationer (Kraft & Kempe, 2016). Många 

möjligheter öppnas det därmed upp för om den stora datamängden kan komma att 

analyseras och integreras i organisationerna (Holm, 2016). Detta ser vi visar på att det 

kommer ske en stor förändring i hanteringen av datan framöver, vilket även i sin tur kan 

komma förändra revisionsbranschen.  

 

Tack vare avancerade och integrerade affärssystem kan arbetsprocessen förenklas inom 

organisationer (O’Brien & Marakas, 2011). Banker, Chang och Kao (2002) skriver i sin 

rapport att revisionsbyråer som har gjort stora IT-investeringar inom främst mjukvaru-

program för revision samt informationssystem har ökat sin produktivitet markant. 

Digitaliseringen kan därmed flytta revisorns fokus då processerna blir mera 

automatiserade och leda till att revisorn kan fokusera på de områden som kräver mera 

tid (Alles et al., 2008). Automatiseringen kännetecknas i att införandet av olika steg i en 

process leder till att processen mer eller mindre går av sig själv (NE, 2017), 

digitaliseringen är därmed en möjliggörare för en automatisering inom revisionen. Då 

en del av revisorns arbetsuppgifter automatiseras på grund av systemen, har det även lett 

till att manuell arbetskraft i allt större utsträckning substitueras mot IT (Banker et al., 

2002). IT kan därmed även leda till större värdeskapande inom ekonomin (Kraft & 

Kempe, 2016). Automatiseringen skapar nya möjligheter men kan även ge oönskade 

effekter (Sun, Alles & Vasarhelyi, 2015), andelen upptäckta fel per revision har minskat 

enligt Bible, Graham och Rosman (2005). 
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1.2 Varför kan ökad digitalisering inom revision vara ett problem? 
Datorer har i nästan femtio år använts i samband med företagsbranschen och under 

2000-talet har digitaliseringens framfart framförallt påverkat revisorns arbetsuppgifter 

mot ett mer automatiserat arbetssätt (Alles et al., 2008). Digitaliseringen bryter hela 

tiden ny mark samt hittar nya vägar och områden. Allt fler aktiviteter sker i den digitala 

världen och inom revisionsbranschen talar mycket för att hastigheten på utvecklingen 

kommer öka de närmsta åren. Molnbaserade tjänster, Big Data och automatiseringen 

transformerar branschen (Kraft & Kempe, 2016). Under de kommande 20 åren 

förutspås 89,3 procent av redovisningsjobben försvinna på grund av digitaliseringen 

(Fölster, 2014). Digitaliseringen påverkar därmed allt och alla och ritar om kartan för 

hur samhället agerar och fungerar. Framförallt måste företagen hålla sig uppdaterade 

inför kommande utmaningar (Svenskt Näringsliv, 2017). 

 

IT kommer i framtiden spela en allt större roll för revisionsarbetet, där vikt läggs på 

datorstödet och dess användande (Kiesow, Bittmann & Thomas, 2014). Företag 

kommer ha allt mer avancerade IT-system som används i större utsträckning, där bland 

annat hantering av transaktionsuppgifter och andra löpande processer sker (Sun et al., 

2015). Digitaliseringen har lett till att tidigare pappersbaserade transaktioner numera 

ersätts med mer elektroniska transaktioner. Transaktioner som sedan hanteras i olika 

informationssystem varpå de integreras med varandra mer eller mindre utan mänsklig 

kontakt (Gehrke & Wolf, 2010). Att en anpassning sker mellan revisionen och IT bör 

ses som en förutsättning för att en övervakning av de finansiella processerna ska ske på 

ett tillförlitligt och korrekt sätt. Där fokus läggs på den mängd data som finns tillgänglig 

och hur den kan komma att användas (Kiesow et al., 2014). Det kan komma att bli så att 

den traditionella granskningen revisorer gör periodvis inte längre är relevant och istället 

görs löpande granskningar då informationen tillgängliggörs kontinuerligt i de nya 

affärssystemen (Sun et al., 2015). Vi tror med detta att den arbetsmetod som revisionen 

idag har, kommer att förändras i takt med den ökade digitaliseringen.  

 

Att revisorns arbetsuppgifter blivit mer automatiserade har lett till en diskussion hur en 

sådan utveckling skulle påverka branschen i fråga. Syftet för att öka digitaliseringen i 

revisionsbyråerna har motiverats med att det leder till effektiviseringar och på så vis få 

en bättre verkningsgrad (Alles et al., 2008). Banker et al. (2002) lyfter fram att den 

ökade användningen av mjukvaruprogram samt interna informationssystem signifikant 
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ökar produktiviteten på samtliga nivåer i revisionsbyrån. Tiden det tar att göra data-

insamling och granska informationen har blivit betydligt kortare och även kvalitéen i 

revisionen har förbättrats (Banker et al., 2002).  

 

Bible et al. (2005) menar dock i sin studie att arbete i en digitaliserad miljö är mer 

påfrestande än att arbeta i en pappersbaserad miljö vilket har en negativ påverkan på 

kvalitén av revisionen. Studien visar även att det inte finns ett samband mellan 

erfarenhet med att jobba i en digitaliserad miljö och förbättrad kvalité på revisionen. 

Utveckling av ny teknologi inom branschen kräver stora uppoffringar av både tid och 

pengar, när då revisionens kvalité inte blir bättre kan en sådan investering vara negativ 

för revisionsbyråerna (Bible et al., 2005). Att användarna även besitter den kompetens 

som krävs för att hantera de nya systemen, men även för att kunna tolka dem, är av 

yttersta vikt för att investeringen inte ska vara i onödan (Kiesow et al., 2014). Att 

revisionen kan utgå ifrån hela populationer av data samt att mer dataanalyser kan göras, 

leder till att revisorns arbetsuppgifter blir mer komplexa och komplicerade i och med 

användandet av dessa analysverktyg (Realtid, 2016). 

 

Digitaliseringen utvecklas i en allt snabbare takt vilket leder till att omvärlden förändras 

snabbare, när teknologin ökar, ökar även riskerna för företagen (Orman, 2013). Bible et 

al. (2005) påpekar att digitaliseringen leder till färre antal funna fel inom revisionen, 

samt att tidsåtgången ökar. Kraft och Kempe (2016) pekar dock på andra risker som 

uppstår i samband med digitaliseringen, så som att användaren måste förlita sig på att de 

siffror som visas faktiskt är korrekta, eller att inskannade dokument kan förfalskas 

enklare. Ali, Khan och Vasilakos (2015) ser en risk med att mycket information numera 

lagras i molnet och därmed öppnar upp för exempelvis hackning av känslig data. En 

annan risk med molnlagrad data är att det är svårt att säkerställa kvalitéen på 

informationen då den inte går att ta på (Realtid, 2016). Detta tycker vi visar på att 

digitaliseringen medfört nya typer av risker som branschen måste ta hänsyn till. 

 

Att digitalisering förändrar förutsättningarna för hur företag agerar i samhället råder det 

inte mycket tvivel om (Svenskt näringsliv, 2016). Vi kan se att det finns forskning som 

beskriver revisionen och digitaliseringen eller digitaliseringen och risk, men att det är 

brist på forskning kring digitalisering, revision och risk. Vi vill därmed undersöka hur 

dessa tre parametrar tillsammans förändrar förutsättningarna för revisorerna. Revisorer 
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måste se till risker i sitt arbete (FAR, 2006), däremot så kan digitaliseringen föranleda 

en förändring av riskerna (Bible et al., 2005). Därför är vår tolkning att revisorerna 

missar en signifikant del om de inte också ser till vilka risker som kan uppstå i samband 

med digitalisering inom revisionen. För att kunna göra det är det viktigt att diskutera hur 

denna digitalisering har påverkat arbetsmetoden hos revisorerna, för att därefter kunna 

undersöka hur det i sin tur förändrat riskerna. Utifrån detta resonemang kommer vi in på 

vår forskningsfråga. 

 

1.3 Forskningsfråga 
• Hur har digitaliseringens påverkan på arbetsmetodiken inom revision förändrat 

revisionens risker? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förklara hur digitaliseringen har påverkat arbetsmetodiken 

och på så vis hur riskerna inom revisionen förändrats. Vår förhoppning är att resultatet 

ska leda till att revisionsbranschen och revisionens intressenter får en ökad förståelse för 

ämnet. 
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1.5 Disposition 

  

• I första kapitlet har vi nu presenterat vilka möjligheter och problem 
digitalisering inom revision kan leda till. Vi har även lyft upp 
problematiken med att arbetsmetodens och riskernas förutsättningar 
förändras med digitaliseringen.

• När vi har förtydligat studiens syfte går vi över till att presentera 
uppsatsens teoretiska referensram, vilket är studiens andra kapitel. 
Teorin ska ge en djupare förståelse i ämnet både för oss, men även 
läsaren. Den är nödvändig för att kunna utreda vår forskningsfråga. 

• I uppsatsens tredje kapitel presenteras det hur vi ska gå tillväga i 
uppsatsprocessen med metodologiska val och bedömningar. Detta för 
att läsaren ska få en förståelse för hur studien successivt byggs upp 
och varför vi tar vissa beslut.

• I det fjärde kapitelt presenteras revisorernas bild på digitaliseringens 
förändring inom arbetsmetodiken samt riskerna. I slutet av kapitlet 
kommer vi visa en tabell där revisorernas likheter och skillnader 
presenteras för att koppla an till analysen. 

• I det femte kapitlet presenterar vi hur våra tre parametrar revision, 
digitalisering och risk sammankopplas ur ett teoretiskt perspektiv. 
Detta visar för läsaren hur teorin kan sammankopplas med empirin för 
att vi ska kunna besvara vår forskningsfråga.   

• I vårt sista kapitel kommer vi presentera vilka resultat vi har kommit 
fram till utifrån analysen. Det kommer besvaras hur riskerna inom 
revision har förändrats av digitaliseringen. Vi kommer även presentera 
vilka konsekvenser vår studie kan ge och hur vi tror de bäst kan 
hanteras.
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2 Teoretisk referensram för revision, digitalisering och risk 
 

I detta kapitel kommer vi redogöra utifrån teori hur utvecklingen sett ut inom revisionen 

samt digitaliseringen. Revisionen beskrivs utifrån deras arbetsmetod där revisorns 

arbetssätt gentemot risker framhålls. Sedan presenteras det hur revisionen och 

digitaliseringen påverkats av varandra och hur det lett till automatisering inom 

revisionen. Även riskens påverkan från digitaliseringen kommer redogöras ur ett 

generellt men även revisionsperspektiv. Avslutningsvis kommer vi sammanfatta teorin 

för att öka läsarens förståelse samt visa en modell som demonstrerar hur teorierna är 

relevanta för vår forskningsfråga.    

 

2.1 Revision 
Vad avsnitt 2.1 av den teoretiska referensramen kommer innehålla sammanfattas i 

figuren nedan. Först kommer revisorns syfte att presenteras. Därefter sker en genom-

gång av revisorns arbetsmetod som den ser ut idag, samt hur revisionsprocessen 

hanterar risker. Avslutningsvis redogör vi hur revisionen blivit mer löpande och hur den 

fortsätter att utvecklas.  

 
Figur 2.1 Innehåll i delkapitel 1. 

 

2.1.1 Revisionens huvudsakliga uppgift och område 
“Syftet med revision är att öka förtroendet för de finansiella rapporterna hos avsedda 

användare. Detta uppnås genom att revisorn lämnar ett uttalande om huruvida de 

finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden har upprättats enligt ett tillämpligt 

ramverk för finansiell rapportering.” (ISA 200, p3, 2014). 

Revision

Revisionens	
syfte

Revisionsprocessen

Löpande	
revision
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Revisorns uppgift är att vara en länk mellan sin klient och dennes intressenter genom att 

granska redovisningen och förvaltningen av företaget. De intressenter som kan vara 

intresserade av uttalandet från revisorn kan exempelvis vara banker, investerare och 

leverantörer. Revision är alltså en bestyrkandetjänst som skapar förtroende för 

företagens redovisning och förvaltning, detta kan skapa bättre affärsvillkor för företagen 

och minskar riskerna för väsentliga fel. Revisionen är därmed en vedertagen 

kvalitetsstämpel på årsredovisningen och förvaltningen gentemot tredje part (FAR, 

u.å.,a). I revisionslagens (1999:1079) 5 § står det beskrivet att revisorn ska granska 

bokföringen, årsredovisningen och ledningens förvaltning av företaget. Enligt FAR 

(2006) syftar revisionen av redovisningen till att revisorn granskar bokföringen och 

årsredovisningen för att kunna uttala sig om de följer god redovisningssed, 

årsredovisningslagen samt om det ger en finansiellt rättvisande bild av företaget. 

 

I revisorslagens (2001:883) 2 § framgår det att även andra tjänster likt rådgivning ingår 

i revisionen. FAR (u.å.,b) menar på att rådgivning inom revision har sedan förändringen 

av revisionskravet år 2010 för mindre aktiebolaget blivit allt viktigare. De menar att det 

blivit vanligare att revisorer med specialistkunskaper inom redovisning, risk, skatt och 

hållbarhetsredovisning arbetar med rådgivning åt företag såväl nationellt som 

internationellt. Detta för att klienter uppskattar att revisorns opartiskhet och oberoende 

inte får åsidosättas (FAR, u.å.,b).  

 

2.1.2 Hur arbetar revisorn 
Revisionsprocessen kan delas in i tre olika faser: planering, granskning och 

rapportering. Revision innebär att först sätta sig in och förstå klientens företag för att 

sedan granska och slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och 

förvaltning (FAR, 2006). 

 

 
Figur 2.2 Revisionsprocessen. 
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Planeringen inför granskningen 

I ISA 300 (2009) står det att planeringen av en revision är till för att säkerställa att 

revisionen utförs på ett ändamålsenligt sätt genom att upprätta en strategi och en plan 

för revisionsarbetet. Strategin ska innehålla revisionens omfattning, hur lång tid den 

kommer ta och vilken inriktning den kommer att ha. Strategin ska vara till för att 

vägleda vid planeringen av granskningen och besluta om hur mycket resurser revisionen 

kommer att kräva. Planeringen ska sedan innehålla karaktären, omfattningen och 

tidpunkten för riskbedömning, granskningsåtgärder samt övervakning, men även vilka 

som ska ingå i revisionsteamet (ISA 300, 2009). Enligt Moberg, Valentin och Åkersten 

(2014) måste planeringen utföras noggrant för att revisionen ska bli så effektiv som 

möjligt. Då förutsättningarna är olika i olika företag behöver revisorn i förstadiet av 

planeringen sätta sig in i företagens bransch, organisation och vilka redovisnings-

principer som de använder sig av (Moberg et al., 2014). Cohen, Krishnamoorthy och 

Wright (2002) menar att förståelsen för ett företag och dess styrning sker till och med 

tidigare än planeringen. Att det sker redan vid accepterandet av en ny klient beror på att 

risken att bli förknippad med ett redovisningsmisslyckande annars vore för stor. Moberg 

et al. (2014) menar att det är denna förkunskap som leder till en riskbedömning som 

senare kommer utgöra fundamentet för resterande del av planeringen. FAR (2006) 

menar även att revisorn behöver skapa sig en förståelse för företagets interna 

affärssystem samt hur den interna kontrollen sköts kring dessa system. Detta för att 

senare i granskningen kunna lägga fokus på de områden där risken för väsentliga fel 

som kan uppstå bedöms mest sannolikt. 

 

Planeringen går ut på att bygga upp förväntningar på vad de finansiella rapporterna ska 

innehålla genom att skaffa sig kunskap om organisationens strategi och kärnprocesser 

(Bierstaker et al., 2001). Det har därför blivit viktigare att förstå målen med varje 

kärnprocess och hur dessa integreras i övrig verksamhet. Planeringen ska även bedöma 

vilka interna kontroller som revisorn behöver granska och vilka risker som 

kärnprocesserna kan leda till (Bierstaker et al., 2001). I en studie av Cohen et al. (2002) 

visade det sig att revisorer lägger allt större vikt i att de interna kontrollerna fungerar 

hos kunden, med kvalitet, samt att bolagsstyrningen varit trovärdig och pålitlig. 

Bierstaker et al. (2001) menar att insamling av data ska ske för att utvärdera om det 

finns kontroller i kärnprocesserna och ifall dessa bedöms tillräckliga för att dämpa de 

potentiella riskerna. Enligt FAR (2006) ska den interna kontrollen även kontrollera så 
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att verksamheternas ansvar och arbetsfördelning fungerar som den ska och att regler 

som rör attest samt rapportering efterlevs. Ingen ska ensam kunna sköta en transaktion i 

alla led inom en organisation, detta för att minimera risker berörande oegentligheter. 

Kontrollen av systemen ska även ske genom avstämningar av utfallen mot vad 

användarna säger ska ske. Bedöms de interna kontrollerna fungera leder detta till 

minskad risk och effektivare revisionsprocess (FAR, 2006). 

 

Revisorn ska i sin planering fastställa vad som är av väsentlighet i revisionen enligt ISA 

320 (2009). Vad som anses vara väsentligt är sådana fel eller utelämnanden som 

kommer påverka de ekonomiska beslut som fattas av intressenter, baserat på den 

informationen som står i redovisningen. Revisorn behöver använda sin professionella 

bedömning när denne beslutar om vad som kommer vara av väsentlighet och för att 

bedöma riskerna i revisionen. Revisorn behöver även ha förståelse för vilken sorts 

användare som kan tänkas läsa redovisningen (ISA 320, 2009). Det som i planeringen 

beslutas vara av väsentlighet är det som kommer att granskas i revisionen. Syftet med 

detta är att det inte är praktiskt genomförbart att granska allt så pass noggrant att alla fel 

upptäcks. Däremot kan inte revisorn enbart bedöma väsentlighet och risk efter storlek 

på belopp, utan de behöver även bedöma beroende på vilken sorts karaktär 

felaktigheterna har (ISA 320, 2009). Carrington (2010) menar att väsentligt belopp 

varierar mellan olika verksamheter beroende på deras storlek, yrkessamma år och 

vinster. Carrington (2010) menar även att i dagsläget har revisionsbyråerna egna 

avancerade modeller för att effektivisera bedömningen av väsentlighet. För att göra 

revisionen effektivare kan revisorn välja ett större väsentlighetsbelopp, vilket i sin tur 

kan leda till att fler fel missas och därmed ökar revisionsrisken (Carrington, 2010). 

 

Revisorn ska ha som mål att identifiera risker för felaktigheter i den information som 

företagen ger ifrån sig, vare sig dessa felaktigheter beror på oegentligheter eller bara fel 

i rapporteringen (ISA 315, 2013). Genom förståelse för företagen, den miljö de verkar i 

och deras interna kontroller ska revisorn kunna bedöma risker i de finansiella 

rapporterna och de påståenden som företagen gör i sin rapportering. ISA 315 (2013) 

beskriver att genom utfrågning av företagsledning och andra viktiga personer samt 

genom analytisk granskning och genom observation, ska revisorn bedöma var de 

betydande riskerna för fel inom verksamheten kan tänkas existera. Revisorn ska sedan 

analysera om risken är relevant för de finansiella rapporterna, uppskatta hur stor 
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betydelse den kan bedömas ha och hur stor sannolikheten är för att den kan förekomma. 

För att revisorn sedan ska fatta beslut kring åtgärder hur denna risk skall hanteras (ISA 

315, 2013). 

 

Granskning av räkenskaperna och förvaltningen 

Granskningen syftar till att ge underlag för revisorns ställningstagande i revisions-

berättelsen. Ett revisionsuppdrag granskas på olika sätt beroende på hur goda företagets 

interna kontroller är och hur stor risken är för väsentliga fel. Granskning kan 

genomföras på olika sätt där i huvudsak två typer av metoder används; granskning av 

kontroller och substansgranskning. Vanligast är att en kombination av de båda 

granskningsmetoderna används, där kvalitén av den interna kontrollen avgör vilken av 

metoderna de använder sig mest av (FAR, 2006). 

 

Granskningen ska vara utformad på ett sätt som gör att revisorn kan inhämta tillräckligt 

med revisionsbevis i sin revision för att kunna dra slutsatser som sedan ligger till grund 

för dennes uttalanden (ISA 500, 2009). Revisionsbevisen kan exempelvis vara det 

räkenskapsmaterial som ligger till grund för redovisningen, inspektioner eller 

observationer revisorn gjort (ISA 500, 2009). Revisionsbevis från granskning av 

kontroller och substansgranskning ska vara tillräckliga, vara av relevans och även 

tillförlitliga. De kan tas emot av revisorn fysiskt via olika dokument, muntligen eller 

genom analyser (Europeiska Revisionsrätten, 2012). Moberg et al. (2014) förklarar att 

kvantiteten av bevisen ska vara tillräckliga och kvaliteten ska vara ändamålsenlig för att 

revisorn ska kunna dra korrekta slutsatser. 

 

Om kundens egna kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt, kan revisorn 

behöva mindre substansgranskning då de interna kontrollerna säkerställt systemet. Dock 

är inget internt kontrollsystem helt säkerställt så revisorn behöver även en viss 

substansgranskning. Granskning av kontroller genomförs med syftet att verifiera att 

klientens interna kontroller fungerar på ett tillfredsställande vis. För att göra detta 

genomför revisorn intervjuer, observerar kontrollåtgärder, studerar dokumentation samt 

följer upp avstämningar (FAR, 2006). För att denna information ska vara värdefull 

måste redovisningsdatan vara giltig, pålitlig och fullständig (Porter, Simon & Hatherly, 

2008). Det viktigaste för revisorn att granska är om klientens beskrivningar av den 

interna kontrollen och hur det faktiskt fungerar i praktiken stämmer överens (FAR, 
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2006). Enligt Porter et al. (2008) är det viktigt för revisorn att också förstå företagets 

redovisningssystem och utvärdera kvalitén i dess olika delar. Ett bra system för intern 

kontroll kännetecknas bland annat av att det finns kompetent och pålitlig personal, 

tydliga befogenhetsområden, ordentliga procedurer för attester, tillräcklig bokföring 

samt oberoende kontroller av prestation (Porter et al., 2008).  

 

Moberg et al. (2014) förklarar att revisorn inte kan granska allt i en verksamhet utan ett 

urval måste göras. Ett urval som bestäms med hänsyn till risk och väsentlighet för att 

sedan substansgranskas. Substansgranskning innebär att revisorn går igenom 

information från företagets årsredovisning där olika balans- och resultatposter granskas 

genom att säkerställa att de transaktioner och underlag som ligger till grund för dessa 

stämmer (FAR, 2006). Substansgranskning kan delas upp i två underkategorier, den ena 

är detaljgranskning och den andra är analytisk granskning (FAR, 2006). Detalj-

granskningen tas i form av stickprov på de områden som anses ha en högre risk 

(Carrington, 2010). Den analytiska granskningen innebär att revisorn kan studera 

rimliga samband med hjälp av nyckeltal, prognoser och förväntade värden. Vid 

användning av analytisk granskning måste revisorn ha gjort en bedömning om denna 

metod är tillräcklig för att uppfylla sitt syfte med att upptäcka väsentliga fel (FAR, 

2017).  

 

Bierstaker et al. (2001) beskriver i sin rapport att dagens granskning utförs baserat på 

den data revisorn samlar in, i dagens digitaliserade samhälle kan revisorn utföra fler 

analyser av data istället för detaljgranskning i form av stickprov. Då revisorn får tillgång 

till hela populationer av data blir det även möjligt att utföra analyser samt utföra tester 

av den interna kontrollen. Anser revisorn att stickprov ändå behövs går det idag att på 

ett effektivare sätt välja ut vilket urval revisorn vill testa. Enligt Bierstaker et al. (2001) 

sparar revisorerna informationen i en databas mellan åren för att effektivisera framtida 

insamling, den information som enbart finns i pappersformat scannas då in i samma 

databas så att allt samlas på ett och samma ställe. 

 

Rapportering gentemot intressenter 

Slutprodukten av en revision är revisionsberättelsen där revisorn uttalar sig om 

årsredovisningen, bokföringen samt förvaltningen av företaget (FAR, 2006). Enligt 

aktiebolagslagens (2005:551) 9 kapitel 31 § om rättvisande bild skall en revisions-
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berättelse alltid innehålla uttalande om förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. Den ska även ha uttalanden om fastställande av resultat 

och balansräkning, uttalande om dispositionen av bolagets vinst eller förlust samt ett 

uttalande om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.  

 

Annan rapportering som revisorn kan bidra med till klienterna är att påpeka brister som 

noterats under revisionen kring deras interna kontroller och informationssystem. Vid 

anmärkning av system och kontroller tar även revisorn med förbättringsförslag och 

lösningar på problemen som behöver appliceras innan revisorn kan lämna sin revisions-

berättelse. Denna rapportering kan ske direkt till företagen muntligen eller vid större 

problem via skriftliga rapporter (FAR, 2006). 

 

2.1.3 Löpande revision under utveckling 
Den traditionella revisionen och dess arbetssätt är väldigt tids- och resurskrävande 

vilket har begränsat revisionen till att bli mer av en årlig företeelse. I en tid när vi har ett 

företags ekonomi i realtid genom affärssystem behöver revisionsprocessen förändras till 

att även den sker i realtid genom den löpande revisionen (Chan & Vasarhelyi, 2011). 

Löpande revision kännetecknas av att det är en omfattande elektronisk revisionsprocess 

som syftar till och gör det möjligt att försäkra sig om att den fortlöpande informationen 

som företagen har stämmer. Detta görs samtidigt som informationen presenteras eller 

kort efter (Rezaee, Sharbatoghlie, Elam & McMickle, 2002). Det är även ett sätt att 

förse ledningen i det specifika företaget med aktuell information som är både relevant 

och korrekt (Chan & Vasarhelyi, 2011). Efterfrågan på löpande revision har ökat då 

tjänster som att kunna upptäcka bedrägerier, förebygga riskhantering och finansiell 

planering uppkommit. Även fördelar som att utföra en snabbare, billigare och mer 

effektiv risk och kontroll övervakning har uppkommit. Genom realtidsdata kan dessa 

tjänster hjälpa revisorn att vara ett verktyg för storskaliga analyser (Sun et al., 2015).  

 

Enligt Chan & Vasarhelyi (2011) består den löpande revisionen av fyra olika steg: 

1. Automatisering av revisionsprocessen: Revisorn ska identifiera var i en affärs-

process löpande revision kan appliceras, avgörande för detta är att tillgäng-

ligheten på data behöver vara stor för det specifika området. När en sådan affärs-

process identifierats ska övervakning och test automatiseras av revisorn.  
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2. Datamodellering: Syftet med datamodellering är att träna upp analytiska 

modeller och algoritmer för de själva ska kunna uppskatta framtida transaktions-

data eller saldon som anses onormala.  

3. Dataanalys: Används för att utvärdera interna kontroller, transaktionsdetaljer 

och kontobalanser samt jämföra detta mot företag i samma bransch för att 

upptäcka onormala förhållanden. 

4. Rapportera: Den löpande revisionen baseras på att hitta avvikelser, hittar inte 

systemen avvikelser kan på så vis en ren revisionsberättelse ges ut av revisorn. 

 

För att kunna applicera löpande revision är det mest idealt om företagen som granskas 

har ett väl uppbyggt affärssystem då de möjliggör för revisorerna att strukturera och 

hantera mer data. Grunden för den löpande revisionen behöver då vara uppbyggd inuti 

affärssystemen för att den ska kunna bli så effektiv och tillförlitlig som möjligt (Alles et 

al., 2008). 

 

2.2 Digitaliseringens påverkan på revisionen 
Figur 2.3 visar vad avsnitt 2.2 av vår teoretiska referensram kommer behandla för 

områden. Först kommer vi redogöra hur digitaliseringen lett fram till ny teknologi som 

avancerade affärssystem, men även hur nya mängder data hanteras. Sedan kommer vi 

visa hur digitaliseringen lett fram till automatisering inom revisionen och vilken 

inverkan det gett. 

 
Figur 2.3 Innehåll i delkapitel 2. 
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2.2.1 Framväxten av affärssystem och dataanalys 
Informationssystem används idag i stor utsträckning eftersom de gör att vi kan agera 

mer betydelsefullt genom att möjliggöra lagring och spridning av information via 

resurser och aktiviteter (O´Brien & Marakas, 2011). Informationsteknologi är en stor 

drivkraft för förändringar inom organisationer. Affärssystem är en påverkande faktor till 

detta då de skapar förutsättningar för att driva verksamheten på ett mer integrerat sätt 

(Gupta & Kohli, 2006). Ett funktionellt affärssystem är uppbyggt genom moduler av 

olika informationssystem, dessa finns till för att stödja affärsfunktionerna som 

exempelvis redovisning och produktion. En fördel med mjukvaruprogram som affärs-

system är att de integrerar data med varandra från olika informationssystem, det leder 

till tidsbesparingar som i sin tur kan öka intäkterna. En annan fördel är att informationen 

om verksamheten visas i realtid, vilket förbättrar kommunikationen internt och 

minimerar risken för dubbelarbete (O´Brien & Marakas, 2011). Ett affärssystem för-

bättrar på så vis ett företags interna funktioner och för att kunna konkurrera i dagens 

internationella värld måste verksamheten kunna ta snabba beslut baserat på både extern 

och intern information (Gupta & Kohli, 2006). Alles et al. (2008) menar att affärs-

system kan ses som själva infrastrukturen av IT i en organisation, som öppnar upp för 

möjligheter av exempelvis löpande granskning och andra funktioner revisorn använder 

sig av.  

 

Uppkomsten av datorer och framväxten av affärssystem, fler transaktioner och 

automatiserade kontrollsystem har lett till mer information som behöver analyseras av 

revisorerna i deras arbete (Krahel & Vasarhelyi, 2014). Att kunna använda sig av Big 

Data är för företag väsentligt om de ska kunna analysera de stora mängder information 

som samlas in och kan i framtiden komma bli en strategisk nödvändighet (Alles et al., 

2008). Big Data har lett till att andelen elektronisk lagrad data har gått från nästan 25 

procent i början av 2000-talet till hela 98 procent år 2013 (Mayer-Schönberger & 

Cukier, 2013). Det har varit stor skillnad på ett företags interna informationsmängd och 

vad som är tillgängligt externt. Användandet av dataanalys internt har utvecklats snabbt 

och används för att exempelvis analysera hanteringen av sitt lager. Dock är analysen 

inte lika väl utvecklad i den externa revisionen (Murphy & Tysiac, 2015). Alles (2015) 

menar att de exogena påtryckningarna kommer vara anledningen till att revisorer börjar 

använda den externa datan, men att de än så länge inte anpassat sig till den nya 

teknologin. Utvecklingen av dataanalys teknologi möjliggör för revisorn att ta del av 

mer information från ett företag och på så vis få en bättre förståelse för dess verksamhet. 
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Det kan leda till att de kan testa en hel population av data och inte bara ett begränsat 

urval (Murphy & Tysiac, 2015). Den nya datan kan bli en brytpunkt för affärsvärlden, 

så som internet först var (Alles, 2015).  

 

För att redovisningsdatan ska kunna användas på ett effektivt sätt i affärssystemen har 

det uppkommit ett speciellt filformat. SIE (Standard Import Export) är ett svenskt 

standardiserat filformat som utvecklades i början av år 1990 då det fanns ett behov av 

att kunna överföra data från bokföringsprogrammen och deklarationsprogrammen på ett 

snabbt och säkert sätt. SIE-formatet är det mest etablerade och utbredda standarden i 

Sverige för att överföra redovisningsdata mellan olika redovisnings-, deklarations- och 

analysprogram. SIE-formatet utgår från redovisningsprogrammet och kan exportera 

samt importera bokföringsdata som kan användas för bokslut, skatt, analys och 

deklaration (SIE, u.å.). 

 

2.2.2 Automatisering inom revision 
Under 1990-talet utvecklades teknologin allt mer och ledde till att företag kontinuerligt 

behövde uppdatera sina datorer och affärssystem för att hantera mängden information 

(Ghasemi et al., 2011). Denna utmaning med avancerade datorsystem och stora 

mängder data pågick även under 2000-talets framväxt där företag var tvungna att 

anpassa systemen utefter informationens omfattning (Bierstaker et al., 2001). Med tiden 

integrerades revisorernas arbetsprocess i de nya affärssystemen som öppnade upp för ett 

nytt arbetssätt, där revisorer bland annat arbetade mot en mera papperslös struktur 

(Bierstaker et al., 2001). På grund av automatiserade arbetsuppgifter, där arbets-

dokumenten blir av elektronisk art, kan tidsbesparingar ske eftersom beredning och 

beslutsfattande underlättas genom nya affärssystem (Banker et al., 2002). Affärssystem 

kan förändra revisionsprocessen så att exempelvis den interna kontrollen hanteras i 

systemen, vilket kan leda till att eventuella fel kan förebyggas i tidigare skeden. Även 

granskningen av kunderna kan isåfall göras i de omfattade affärssystemen, vilket kan 

leda till att revisorernas tid och fokus kan flyttas till klienterna och deras utmaningar 

(Bierstaker et al., 2001).  

 

I Banker et al. studie (2002) undersöks IT implementerings effekter på revisions-

processen både ur ett individuellt men även grupperspektiv. Om nya revisionsprogram 

integreras med varandra, öppnar det upp för mer samarbete internt då kunskapen kan 

delas mellan medarbetarna (Banker et al., 2002). Kunskapsdelningen kräver dock att 
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alla användare är delaktiga i processen för att nyttan ska bli så stor som möjligt (Gehrke 

& Wolf, 2010). Resultatet blev en ökad produktivitet då revisorer, genom kunskaps-

delningen inom programmen, enklare kunde få fram beslutsunderlag (Banker et al., 

2002). Om de nya affärssystemen utnyttjas till stor utsträckning av revisorerna kan 

effektivitet och revisor produktivitet uppnås (Bierstaker et al., 2001). Banker et al. 

(2002) menar att IT implementering leder till att effektiviteten ökar för både enskilda 

prestationer och gemensamt i gruppnivå samt att arbetsprocessen underlättas. Dock 

varierar effektivitetens storlek mellan de olika nivåerna, och tillväxttakten avtar med 

åren.  

 

När den nya tekniken implementeras inom företagen behöver de interna processerna och 

flödena bli mer organiserade för att hantera automatiseringen. Denna utveckling leder 

till att företagen kan använda sig av mer realtidsredovisning och därmed kan mycket av 

revisionens arbete utföras av kunden. Då kommer revisionen skifta till att bli mer av en 

rådgivning till kund (Kraft & Kempe, 2016). Alles et al. (2008) menar att automat-

iseringen kommer påverka revisionen till att bli mer löpande och revisorn kommer 

hjälpa till att bygga upp kundernas affärssystem så att den löpande revisionen kan bli 

möjlig. Alles et al. (2008) menar dock att en risk som kan uppstå med detta är att 

revisorns roll som oberoende äventyras. Det kan uppstå ett dilemma då revisorn har 

hjälpt till att utforma kundens system och på så vis reviderar arbetet den själv utfört.  
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2.3 Risker i samband med digitaliseringen 
Figur 2.4 presenterar vad som kommer omfattas i avsnitt 2.3 av vår teoretiska 

referensram. Vi kommer behandla risker i samband med revisionen och hur de 

uppkommer eller kan tänkas uppkomma på grund av digitaliseringens framväxt. När vi 

använder termen revisionsrisk syftar vi på de tre olika typerna: inneboende risk, 

kontrollrisk och upptäcktsrisk som ISA (International Standards on Auditing) 

benämner. 

 
Figur 2.4 Innehåll i delkapitel 3.  

 

2.3.1 Revisionsrisk 
Revisionsrisk är en sammansättning av tre olika typer av risk: inneboende risk, 

kontrollrisk samt upptäcktsrisk (ISA 200, 2014). Med inneboende risk menas att risken 

för vissa typer av transaktioner, värderingar och annan information kan vara högre än 

för andra. Risken kan exempelvis vara högre när det kommer till komplicerade 

beräkningar av ett företags tillgångar och även användandet av komplexa och sårbara 

IT-system kan förhöja denna inneboende risk (ISA 200, 2014). Kontrollrisk är risken 

för att företagets interna kontroller inte upptäcker, förhindrar eller rättar felaktigheter. 

Kontrollrisken kan minskas genom att företaget utarbetar bättre interna kontroller som 

exempelvis intern revision och att kompetens samt integritet finns hos företags-

ledningen. Mänskliga fel och möjligheten för ledning att gå runt de interna kontrollerna 

gör dock så att kontrollrisken aldrig helt kan försvinna, men den kan minska (ISA 200, 

2014). Upptäcktsrisk är risken för att väsentliga fel inte upptäcks vid revisionen och 

därför är också risken beroende av inriktningen samt omfattningen av revisorns 

granskningsarbete. För att öka effektiviteten och revisorns tillämpning av gransknings-

åtgärderna ska följande beaktas: det ska genomföras en tillräcklig planering, personal 

med rätt kompetens ska tillsättas och revisorn ska förhålla sig yrkesmässigt skeptisk. 

Revisionsrisk

Löpande	
revision

Digitalisering

Risk
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Ytterligare ska det ske utvärdering och övervakning av det arbete som utförts under 

revisionen. På så sätt blir upptäcktsrisken en funktion av effektiviteten i en gransknings-

åtgärd och revisorns tillämpning av den (ISA 200, 2014). 

 

Det finns ett omvänt förhållande mellan den accepterade nivån på upptäcktsrisk och 

kombinationen av kontrollrisk och inneboende risk. Är upptäcktsrisken hög så behöver 

inneboende och kontrollrisk vara låg för att revisionsrisken som helhet ska kunna nå en 

godtagbart låg nivå och tvärtom (ISA 200, 2014). Dessa risker kan sammanfattas i en 

modell, revisionsriskmodellen, där de tre riskerna multipliceras med varandra för att få 

fram total revisionsrisk. Revisionsrisk=Inneboende risk*Kontrollrisk*Upptäcktsrisk. 

Modellen är inte en exakt formel som omfattar alla faktorer som påverkar revisions-

risken, men revisorerna kan finna modellen användbar vid planering av risknivåerna 

(Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2014).  

 

2.3.2 Generella risker 
Informationsteknologi kan sammankopplas med risk, mycket för att teknologin växer i 

snabb takt, men även för att många teknologier samverkar med varandra och att dess 

utfall därmed kan vara svårt att förutse (Orman, 2013). Teknologin bringar osäkerhet i 

en snabbt föränderlig miljö där externa parter öppnar upp både för möjligheter, men 

även nya hot. Orman (2013) menar att det kommer ske en förändring i hur vi hanterar 

risker utifrån den nya teknologin och desto snabbare tekniken utvecklas, desto snabbare 

uppkommer nya risker. Med större mängd data att hantera uppstår det också risker när 

företagen ska lagra denna data. Risker kan uppstå i att informationen blir åtkomlig för 

obehöriga, detta måste företagen motverka genom att förstå riskerna och sätta in mot-

åtgärder (Ali et al., 2015). 

 

Bible et al. (2005) tar upp att revisorn i en digitaliserad miljö har svårare att upptäcka 

felaktigheter i redovisningen då revisorn behöver lägga mer tid på att navigera och 

lägga upp strategi för revisionen i revisionsprogrammen. Detta leder till att risken ökar 

för att antal funna fel i revisionen blir färre. För att minska denna risk menar Bible et al. 

(2005) att mjukvaruprogrammen behöver förbättras genom exempelvis lättare kunna 

navigera i olika dokument för att minska tidsåtgången. Allen, Hermanson, Kozloski och 

Ramsay (2006) menar att för att revisorn ska kunna göra bra riskbedömningar krävs 

kunskap inom både branschen och IT. Branschkunskaperna är viktiga på grund av att 

revisorn på så sätt kan förstå kundens affärsrisker, alltså den inneboende risken hos 
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företaget. Allen et al. (2006) menar att revisorerna ofta överskattar sina IT-kunskaper 

när det gäller att hantera och förstå kundens affärssystem. Detta ökar den inneboende 

risken samt kontrollrisken. Allen et al. (2006) menar också att IT-specialister har en 

bättre förmåga att se fler risker med implementeringen av nya affärssystem än vad 

revisorn har. Datorstöd i revisionen har därför ökat och blivit en så pass viktig del att 

IT-kompetensen till och med blir ännu viktigare än revisorns erfarenhet i vissa 

situationer (Allen et al., 2006). I en studie som Sood, Kotb och Allam (2015) gjort så 

kommer de fram till att revisorer anser att revisionsverktyg är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att göra en bra bedömning inom risker. Brist på revisorns kunskap 

inom verktygen ses som det främsta hindret för att de ska kunna använda sig av dessa 

på bästa sätt (Sood et al., 2015).  

 

Eilifsen, Knechel och Wallage (2001) tar upp att många av de större revisionsbyråerna 

använder sig av nya revisionsmetoder i takt med att de utvecklas under åren, men att 

detta dock inte bör leda till att företag överger de traditionella metoderna för revision. 

Eilifsen et al. (2001) påpekar att om den traditionella substansgranskningen kan komma 

att minska eller kanske till och med helt försvinna, kan det leda till att färre fel upptäcks 

och ännu högre risk än om den hade funnits kvar. Bierstaker et al. (2001) menar dock att 

den traditionella substansgranskningen behöver kompletteras med de nya avancerade 

informationssystemen för att kunna bemöta nya risker eller för att vissa risker inte ska 

förbli oupptäckta. Enligt Chan & Vasarhelyi (2011) så är löpande revision som sker i 

realtid nödvändigt för företag med stora risker i sina interna processer, så att 

kontrollrisken blir lägre. Den löpande revisionen möjliggör därför att revisionen överlag 

kan få lägre revisionsrisk. Det behövs då en fullständig symbios mellan IT och revision 

för att den löpande revisionen ska kunna övervaka och bedöma ifall felaktigheter har 

begåtts, först då kan kontrollrisken inom företagen minska (Chan & Vasarhelyi, 2011). 

Revisorns kompetens inom IT behöver därför vara på samma nivå som de system-

ingenjörerna som utformat kundernas affärssystem (Kiesow et al., 2014).   
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2.4 Syntes av revision, digitalisering och risk  
Vi har nu gått igenom de områden vi valt att rikta in oss på i vår teoretiska referensram. 

Vi har definierat och diskuterat ämnena revision, digitalisering och risk. För att 

sammanfatta vår studies mest centrala delar har vi skapat syntesmodellen 2.5 som 

sammankopplar och visar varför valda teorier är relevanta för just vår uppsats. I analys-

modellen där ringarna möter varandra är områden som vi måste behandla för att vi ska 

kunna utreda vår forskningsfråga.  

 

Om vi ser på det första området i modellen nedan där revision möter digitalisering har 

vi försökt få med de delarna som kan tänkas ha en effekt på varandra. Affärssystem är 

något som på grund av digitaliseringen har förändrat hur olika företag arbetar. Ett 

affärssystem är till för att förbättra ett företags interna funktioner och behövs för att 

kunna konkurrera i dagens samhälle (Gupta & Kohli, 2006). Revisorn behöver skapa sig 

en förståelse för kundernas interna affärssystem och hur de interna kontrollerna sköts 

kring dessa system för att göra en korrekt bedömning (FAR, 2006). Affärssystem kan 

förändra revisionsprocessen så att granskning kan ske i de interna kontrollerna vilket 

därmed kan flytta revisorns fokus till andra områden (Bierstaker et al., 2001). I en tid 

när vi har ett företags ekonomi i realtid genom affärssystem behöver revisionsprocessen 

förändras (Chan & Vasarhelyi, 2011). I analysmodellens andra område sammankopplas 

revision och risk. Revisorn ska ha som mål att identifiera risker för felaktigheter i den 

information som företagen ger ifrån sig (ISA 315, 2013). Revisorns riskområden inom 

revision kan ses utifrån inneboende-, kontroll- och upptäcktsrisk (ISA 200, 2014). 

Beroende på revisorns agerande i revisionsprocessen kan revisionsrisken bli högre och 

fler antal fel missas och omvänt (Carrington, 2010). Sambandet mellan revision och risk 

faller sig för oss naturligt med tanke på syftet med revision: minska risken för 

väsentliga fel. Det tredje området vi måste behandla är risk och digitalisering. Ny 

teknologi innebär även nya risker (Orman, 2013). Om inte revisorn har kunskap inom 

IT kan de heller inte göra korrekta riskbedömningar (Allen et al., 2006). Nu när allt mer 

data lagras elektronisk och revisorn får tillgång till större mängder information behöver 

även mer information analyseras (Krahel & Vasarhelyi, 2014).  

 

Tillsammans leder dessa tre områden fram till gråzonen i vår modell. Gråzonen 

symboliserar området vi ska undersöka, alltså vår forskningsfråga. Modellen kommer 

underlätta för att utreda forskningsfrågan och studiens syfte i empirin samt analysen. 
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                         Forskningsfråga: 

Hur har digitaliseringens påverkan på arbetsmetodiken inom revision förändrat 

revisionens risker? 

 

Figur 2.5 Syntes av teoretiskt ramverk.  
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3 Metodiska val för studiens genomförande 
 

För att uppnå studiens syfte behövdes dagens yrkesverksamma revisionsutövares syn på 

hur digitaliseringen påverkat deras arbetsmetod och risk samlas in. I detta kapitel 

kommer vi motivera varför vi gjort vissa val utifrån studiens problemställning. Vi 

redogör även för hur vi antog den abduktiva ansatsen och den kvalitativa metoden. 

Därefter hur intervjuerna gick till för att tillslut diskutera uppsatsens trovärdighet och 

etiska överväganden.  

 
3.1 Utgångspunkter för vår uppsats 
3.1.1 Förförståelse och valet av ämnet risk 
Vi som har författat denna uppsats studerar vårt tredje år inom företagsekonomi vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi har en del förkunskaper inom revision och digitalisering 

men ingen djupare förståelse hur dessa två ämnen kan bidra till risker för revisionen. 

Den ena författaren har arbetat som revisorsassistent i tre månader när uppsatsen 

påbörjades medan de andra två författarna endast har kunskap i ämnet utifrån vad 

universitetet lärt ut. Detta har gjort att uppsatsens utformning har påverkats av vad den 

teoretiska referensramen och empiriska sammanställningen visat eftersom kunskaperna 

om forskningsfrågan var begränsad från vår sida. Valet av ämne utformades då vi ansåg 

att det saknades forskning kring hur den förändrade arbetsmetoden på grund av digital-

iseringen förändrat riskerna. Risker är en så pass viktig faktor av revisorns och 

branschens syfte, varpå den inriktningen bedömdes som intressant.  

 

3.1.2 Abduktiv ansats ansågs lämpligast 
Att välja forskningsansats kan vara problematiskt då författarna måste bestämma sig för 

hur empirin och teorin ska relatera till varandra. Beroende på vilken ansats som väljs 

ska den passa den enskilda studien och de traditionella ansatserna som används är då 

induktiv samt deduktiv ansats (Merriam, 2009). Den induktiva ansatsen utgår ifrån att 

empirin är den del som styr hur teorin utformas. Det vill säga att verkligheten tolkas 

först för att sedan analyseras och anta slutsatser. I den deduktiva ansatsen samlas först 

den teoretiska grunden in, för att utifrån denna kunna mäta och observera verkligheten 

samt dra slutsatser (Bryman & Bell, 2013). Att våra tidigare erfarenheter spelat en roll 

när vi påbörjade inhämtningen av teorin är vi medvetna om och det kan ha påverkat 

förutsättningarna för vår undersökning. Dock är det nästan omöjligt för en forskare att 
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inte påverkas av sina tidigare preferenser och att vara tillräckligt vidsynt gentemot 

alternativa tolkningar (Patel & Davidson, 2011).  

 

Redan i början av uppsatsen förde vi några intresseväckande samtal med två revisorer 

som påpekade digitaliseringens vikt inför framtiden. Det blev till viss mån en induktiv 

insamling som påverkade hur vi lade upp den teoretiska referensramen. Vi har sedan 

utgått från en deduktiv ansats i det avseendet att teorin insamlades innan vi hämtade vårt 

empiriska material. Vi är medvetna om att det styrde hur våra frågor till respondenterna 

ställdes samt vilken information vi presenterade och sökte. Vi ansåg dock att det var en 

nödvändighet då vi inte besitter tillräckligt med kunskap inom ämnet för att kunna 

genomföra vår datainhämtning utan den teoretiska referensramen. Dock kom vi fram till 

att vår teori kunde komma att sakna viktiga fenomen eller information eftersom vi inte 

var helt säkra på vad våra intervjurespondenter skulle svara. Det gjorde att vi hade en 

induktiv ansats angående respondenternas svar. Om respondenten exempelvis berättade 

om ett fenomen vi inte skrivit om, gick vi in i vår teori och la till information som 

beskrev detta fenomen så vi förstod det. På så sätt anpassades vår teori successivt efter 

vår datainhämtning.  

 

Eftersom vår forskningsfråga behandlade området risk inom revision som hade brister i 

antal forskningar, kunde det därför för oss vara svårt att få med alla infallsvinklar våra 

respondenter skulle uttrycka sig om. Därför ville vi kunna ändra i efterhand och lägga 

till. Speciellt eftersom frågan om risk sträckte sig till spekulationer och egna preferenser 

hos våra respondenter, ville vi ändå vara säkra på att informationen blev användbar. När 

det blir en växling av deduktiv och induktiv ansats kan det beskrivas som en abduktiv 

ansats (Fejes & Thornberg, 2015). Vid abduktiv ansats skiftar forskaren mellan teori 

och empiri för att finjustera tolkningarna, det innebär att teorierna justeras under 

studiens gång och så kan även empirins tillämpning göra (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Vi ansåg att en abduktiv ansats var lämpligast för få svar på vår forskningsfråga 

och därmed skapa en förståelse inom ämnet.  

 

3.1.3 Kvalitativ forskningsstrategi gav djupare förståelse 
Det finns i huvudsak två olika strategier som tillämpas för att belysa en forskningsfråga 

och det är en kvantitativ eller en kvalitativ forskningsstrategi. Vilken som är mest 

lämplig att använda i en forskning avgörs främst av vilket resultat forskaren eftersträvar 

(Olsson & Sörensen, 2011). Den kvantitativa forskningsstrategin används främst när 
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forskaren vill pröva teorier som kan kvantifieras till siffror och därför utesluts ofta 

djupgående förklaringar i kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ 

inriktning kännetecknas av att forskaren har en smal och djupgående undersöknings-

inriktning där forskaren vill nå djupare förståelse genom att återge, beskriva, analysera 

och tolka de resultat som uppkommer (Yin, 2013). Ett fåtal fall studeras genom en mer 

djupgående analys för att skapa förståelse och kunskap om ett problem, vilket även är 

ett av grundargumenten för en kvalitativ studie (Olsson & Sörensen, 2011). Däremot 

kan det ifrågasättas hur generaliserbart resultatet i en kvalitativ studie är (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Det leder enligt Bryman & Bell (2011) till att forskaren istället gör 

tolkningar för att få en mer djupgående analys.  

 

Vi gjorde bedömningen att generalisering av resultatet inte var det viktigaste för vår 

studie. Utan vi ville väcka tankar och idéer genom att skapa en förståelse kring ämnet. 

Därför blev kvalitativ forskningsstrategi vad som bäst kunde besvara vår forsknings-

fråga. Vi såg att en kvalitativ intervju med revisor respondenter var det mest lämpliga 

för att få utförliga svar och förklaringar. Med öppna frågor där utrymme gavs till 

resonemang från respondenternas håll kunde förståelsen växa fram. Vi såg att på detta 

vis kunde en mer djupgående analys göras då svaren inte begränsades av frågorna. På så 

vis kunde vi skapa en förståelse för vårt problem och när studien skulle anta en 

forskningsstrategi var det viktigt att utgå från studiens syfte samt vilket resultat vi 

eftersträvade. Givet vårt syfte att förklara och förstå, passade det då bäst att göra en 

studie med kvalitativ forskningsstrategi.  

 

3.1.4 Fallstudie fördjupade förändringen inom revisionen 
En forskare måste ha någon typ av förståelse för olika undersökningsdesigner, men 

måste inte nödvändigtvis välja just en av dem (Yin, 2013). Forskare som vill göra en 

fördjupad studie på en viss företeelse genom att undersöka exempelvis en förändring, en 

individ, en grupp eller en bransch gör en fallstudie (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2016). Om forskaren vill studera aktuella skeenden är fallstudie att föredra (Yin, 2014). 

Där kan forskarens förståelse för dynamiken inom företeelsen, men även interaktionen 

mellan företeelsen och dess sammanhang ökas (Saunders et al., 2016). Om forskaren 

vill komma så nära företeelsen på bästa möjliga sätt är fallstudie det rimliga valet, ofta 

sker det via subjektiva faktorer som exempelvis tankar hos studieobjektet (Merriam, 

2009). Syftet med fallstudien kan vara att upptäcka nya betydelser av företeelsen, 

bredda kunskapen eller bara bekräfta vad som redan beskrivits om företeelsen 
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(Merriam, 2009). Merriam (2009) påpekar att studieobjekten i en fallstudie måste 

avgränsas. Enligt Yin (2014) passar en fallstudie när forskaren vill studera fallet i sitt 

verkliga sammanhang och de söker ofta svar på frågor som “hur”. I vår uppsats passade 

en fallstudie då vi ville undersöka en aktuell förändring inom revisionsbranschen. Vi har 

avgränsat våra studieobjekt till endast yrkessamma revisionsutövare. Vi har försökt öka 

förståelsen på hur en förändring skett genom att lyssna på revisorernas tankar kring 

ämnet och därefter gjort tolkningar.   

 

3.2 Hur den empiriska insamlingen gick till 
3.2.1 Hur valet av revisorer och revisionsbyråer skedde 
Att valen av studieobjekten skulle få ta plats i våra diskussioner kändes för oss redan i 

ett tidigt stadie väldigt viktigt. Studieobjekten utgjorde en pelare av hela vår uppsats och 

krävde därför mycket resonemang och överväganden. Innan uppsatsen ens börjat 

skrivas på fördes diskussioner om eventuella respondenter, vilken kunskap de skulle 

besitta och hur vi ville att de skulle påverka våran potentiella frågeställning. Valet att 

intervjua revisorer gjordes enkelt då de utgör grunden i vårt syfte att se hur revisorernas 

arbetsmetodik förändrats. Vi ansåg att de som är bäst insatta i ämnet är de som faktiskt 

arbetar med det. Dock gjorde vi avgränsningen att de revisorer vi skulle intervjua skall 

ha praktiserat i yrket i minst fem år. Anledningen till denna begränsning var för att vi 

ansåg att respondenten i fråga skulle ha tillräckligt mycket kunskap om revisorns 

arbetssätt och uppgifter för att kunna reflektera över en förändring. Vi trodde att en 

person som arbetat mindre än fem år kanske inte hade stött på alla delar av revisorns 

arbetsuppgifter, eller hade för lite kunskap om revisionsprocessen för att kunna 

diskutera risker i nuet. Detta gjordes för att säkerställa att våra respondenter blev 

tillförlitliga, gav oss kvalité i uppsatsen och kunde hjälpa oss att uppfylla uppsatsens 

syfte. Det är viktigt att personerna som väljs är representativa för undersökningen för 

det ska bli ett forskningsurval (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

 

Vid en kvalitativ undersökning är det nästan omöjligt att göra helt slumpmässiga urval 

(Merriam, 2009). När vi skulle välja ut våra revisorer tillfrågades alla ur ett bekväm-

lighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att de personer som väljs ofta görs det på 

grund av att det var enklast för forskaren, antingen via kontakter, men kan även vara 

geografiskt (Trost, 2010). För oss innebar det att ett antal revisorer från Deloitte 

tillfrågades då en av författarna till uppsatsen arbetar där. Dock för att det inte skulle bli 

en uppsats med Deloittes medarbetare som grund tillfrågades även andra revisorer från 
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EY, BDO och KPMG här i Kalmar. Vid ett tillfälle användes även ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval innebär att forskaren efter en intervju frågar respondenten om den vet 

någon annan som skulle kunna bli intervjuad (Trost, 2010). Det var via den vägen vi 

fick till vår sista respondent i uppsatsen. När vi kontaktade revisionsbyråerna valde vi 

dem med geografisk närhet, både för att det ska underlätta för revisorerna att vi kunde 

vara helt anpassningsbara, men även för tids- och kostnadsperspektivet. Eftersom de 

flesta stora byråerna finns i Kalmar ansåg vi att det inte var ett problem för vår 

undersökning. 

 

Anledningen till att vi ville utgå ifrån några av de sex största revisionsbyråerna i 

Sverige var för att mycket av den teorin vi inhämtat har gjort sina studier på stora 

företag. För att då arbetssättet skulle vara implementerat och kunskapen hög ansåg vi att 

det var väsentligt att välja revisionsbyråer som influeras på ett mer internationellt sätt. 

Vi har också gjort antagandet att större byråer arbetar mer med digitalisering eftersom 

de besitter mer resurser och helst ska ligga i framkant med utvecklingen. Även löpande 

revision som är ett relativt nytt begrepp ansåg vi bara kunde diskuteras med större 

byråer som påbörjat sin implementering av det. Vi var medvetna om att studien smalnas 

av på grund av att mindre byråer avgränsas, men med uppsatsens omfång i tid, ansåg vi 

att den avgränsningen var nödvändig för att få bättre kvalité i studien.     

 

3.2.2 Hur vi skapade intervjuguiden 
Operationalisering innebär att det sker en översättning av de teoretiska begreppen för att 

kunna skapa intervjufrågor. Detta görs främst för att kunna samla den verbala 

informationen utifrån operationaliseringen (Patel & Davidson, 2011). I vårt fall skedde 

operationaliseringen utifrån den teoretiska referensramen vi skrivit, där våra 

teoriområden; revision, digitalisering och risk låg som grund. Syftet med denna studie 

var att försöka besvara vår frågeställning; Hur har digitaliseringens påverkan på 

arbetsmetodiken inom revision förändrat revisionens risker? Då syftet fokuseras på att 

skapa förståelse för hur digitaliseringen har påverkat riskerna inom revision ville vi 

främst tolka och förstå de fenomen som eventuellt skulle uppstå. Att vi inte skulle få 

hundra procentiga definitioner och svar var inget vi räknade med. Framförallt då 

förändringen på revisionens risker utgick ifrån revisorernas egna spekulationer, 

antaganden och bedömningar. Handlade det för oss mer om att skapa en förståelse kring 

utvecklingen, en helhetsbild. Vi kunde inte säga vad som var rätt och fel, utan bara 

skapa oss en bild av hur utvecklingen inom revisionens risker sett ut.   
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Intervjuguiden behöver inte vara identisk mellan respondenterna, men däremot ska 

innehållet vara jämförbart. Vanligast är att forskaren gör en lista över frågeområdena 

där innehållet bestäms utifrån studiens syfte (Trost, 2010). Vi utgick ifrån de områden 

som vi relativt strukturerat gick igenom i teorin; revision, digitalisering och risk. Dock 

blandade vi ihop frågorna så att parametrarna bemöttes i samma fråga, detta för att inte 

ställa för många frågor. Vi lärde oss i pilotintervjun att för många frågor kan riskera att 

respondenten måste återberätta något de redan svarat på, vilket tar tid och blir onödigt. 

Till en början använde vi kontrollfrågor för att säkerställa att respondenten var passande 

och tillräckligt insatt i ämnet. Pilotintervjun visade även att för många begrepp kunde 

leda till olika svar beroende på hur respondenten tolkade begreppet. Vi försökte därför 

formulera frågorna så vi inte låste in svaren genom för många tvetydiga begrepp och 

termer. Vi ville istället att respondenten skulle få prata fritt och inte hänga upp sig på 

hur frågan ställdes. Det gjorde att vi istället fick tolka svaren då frågorna inte 

besvarades till fullo i de termer teorin använder. Däremot om vi märkte att intervju-

personen missuppfattat vår fråga fick vi förklara innebörden av vissa begrepp. 

Exempelvis löpande revision fick bytas ut till realtidsgranskning för att respondenten 

inte skulle missuppfatta frågan. Intervjuguiden vi använde oss av finns som bilaga 1.  

 

3.2.3 Hur våra intervjuer med revisorerna gick till  
I undersökningen har vi använt oss av intervjuer som kvalitativ undersökningsmetod. 

Först hade vi en pilotintervju med en respondent från KPMG på telefon för att vi ville få 

återkoppling om huruvida vi formulerat våra intervjufrågor på ett sätt som säkerställer 

att vi får ut vad som krävs av varje intervju. Pilotintervjun visade även om vissa frågor 

var irrelevanta eller svåra att förstå och därefter gjorde vi korrigeringar i intervjuguiden. 

En pilotintervju är avgörande om forskaren ska få till bra intervjufrågor, men även för 

att öva på intervjuandet i sig (Merriam, 2009). Bryman & Bell (2013) menar att forskare 

får större flexibilitet om de använder sig av intervjuer med fysisk kontakt. Detta har vi 

haft i åtanke och därför genomförde vi sex intervjuer genom personliga möten. 

Kvalitativa intervjuer kännetecknar sig av att intervjun gärna kan få röra sig i olika 

riktningar och det är den intervjuades uppfattningar som viktigast att få fram (Kvale & 

Brinkmann, 2014). En revisor var vi däremot tvungna att intervjua via telefon då han 

arbetar i Jönköping. Detta var inte optimalt men ansågs ändå behövligt då hans kunskap 

var av väsentlighet för uppsatsens syfte.  
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Genomförda intervjuer som styrs av teman och diskussioner kännetecknas enligt 

Bryman & Bell (2013) som en semistrukturerad intervju. Där sker det en blandning av 

strukturerade och ostrukturerade frågor som är flexibelt ställda. Strukturerade frågor 

uppkommer från en mall som tidigare bestämts (Merriam, 2009), som för oss innebar de 

frågor vi skrivit ner och utgick ifrån. Ostrukturerade frågor skapar mer en diskussion då 

forskaren inte besitter tillräckligt med kunskap och därmed ställer följdfrågor under 

intervjun (Merriam, 2009). Vilket vi ansåg att vi behövde göra på grund av vår 

begränsade kunskap inom ämnet, men även för att få bättre diskussion. Viktigt att 

poängtera dock att följdfrågor även kan ske i form av tystnad eller exempelvis en 

nickning (Merriam, 2009). En semistrukturerad intervju ansåg vi därmed passade vårt 

syfte bäst då vi ville förklara och förstå hur yrkessamma revisionsutövare såg på ämnet. 

Bryman & Bell (2013) menar att semistrukturerade intervjuer ska ske med en 

respondent åt gången, detta för att säkerställa att forskaren får så personliga och 

individuella svar som möjligt. Det blev sedan helheten av alla intervjuer som gav oss 

den samlade bilden av hur respondenterna ser på digitaliseringens påverkan på deras 

arbetsmetod och revisionsrisk.  

 

För att förbereda respondenterna skickade vi ut ett mail där information angående det 

diskussionsområde som intervjun behandlade och syftet med undersökningen 

presenterades. Ytterligare bifogade vi FAR:s studie från år 2016 om digitaliseringens 

påverkan på redovisningen och revisionen för att respondenterna skulle få chans att läsa 

hur branschens syn i ämnet såg ut. Detta för att garantera att vi fick en bra diskussion 

med respondenterna. Vi är medvetna om att vi på så vis riktade våra respondenter i viss 

mån, men vi ansåg att det var nödvändigt att de var insatta i ämnet. Därmed kunde de 

koppla våra intervjufrågor till sin vardag och på så vis skulle vi få ut mer av inter-

vjuerna. Vi spelade in intervjuerna för att vi skulle kunna lyssna på det igen ifall det var 

något vi inte uppfattade, detta användes som ett komplement till våra anteckningar 

under intervjun. Alla respondenter informerades om att de skulle bli föremål för 

inspelning innan intervjun påbörjades. I Tabell 3.1 presenteras det hur vi gick tillväga 

med revisorerna samt hur långa intervjuerna blev. 
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Tabell 3.1 Vilka revisorer som intervjuades. 

 
 

3.2.4 Hur vi analyserade intervjudatan  
En av de största svårigheterna med en kvalitativ studie är att det samlar stora mängder 

data som måste analyseras (Bryman & Bell, 2013). Bogdan & Biklen (2007) menar att 

om forskaren systematiskt undersöker och omarbetar sitt empiriska material, som 

exempelvis transkriberingar, för att försöka komma fram till ett resultat definieras det 

som en kvalitativ dataanalys. I denna analys försöker forskaren aktivt arbeta med sin 

data där de bland annat bryter ner dem till koder för att söka efter mönster (Bogdan & 

Biklen, 2007). För att sedan analysera datan finns det ett antal olika analysmetoder att 

använda sig av. Kvale (1997) nämner att Ad hoc är en av de vanligaste metoderna vid 

intervjuanalys då den möjliggör för olika angreppssätt. När forskaren använder sig av 

Ad hoc är det alltså ingen standardmetod de använder sig av, utan de har möjlighet att 

växla mellan olika tekniker.  

 

Enligt Kvale (1997) kan forskaren först koncentrera textmassan genom att omarbeta 

intervjusvaren till färre ord för att få ut de väsentliga formuleringarna. Detta gjorde vi 

för att få ut det centrala men även för att få en mer överskådlig text. Forskaren kan 

kategorisera datamaterialet i koder för att se likheter och skillnader, få en struktur i 

texten, men även så att forskaren bekantar sig väl med materialet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi sammanställde respondenternas svar i en tabell där vi sedan letade efter 

likheter och skillnader i deras svar. Vi kodade likheterna mellan varje respondent med 

ett gult fält för att i slutet kunna göra en sammanställning. Detta gjorde att vi inför 

analysen var väl insatta i respondenternas svar och enklare kunde dra kopplingar sins-

emellan. Vi behövde även vid ett fåtal ställen tolka respondentens svar då de inte 

framgick tydligt från början. Denna analysmetod nämner Kvale (1997) som tolkning där 

forskaren vid vissa textstycken försöker få fram kontexten. Med hjälp av denna ad hoc-

Respondent
Antal	

yrkessamma	
år

Byrå Intervjumetod
Antal	

minuter
Datum	för	
intervjun

Medverkande

Pilotrevisor 9 KPMG Telefon 72 17-04-18 J.P,	J.A,	L.H
Mikael	Olsson 7 EY Möte 20 17-04-24 J.P,	L.H
Joachim	Nilsson 12 Deloitte Möte 56 17-04-24 J.P,	L.H
Revisor	1 5 Big-Four Möte 32 17-04-24 J.A
Jenny	Arvidsson 17 Deloitte Möte 29 17-04-27 J.P,	J.A
Torbjörn	Lundh 32 BDO Möte 39 17-04-28 J.A,	J.P
Franz	Lindström 17 EY Möte 22 17-05-02 L.H,	J.P
Per	Magnusson 22 EY Telefon 44 17-05-04 L.H,	J.P
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metod har vi därför använts oss utav olika tekniker för att försöka skapa mening med 

vår analys. Genom att uppfatta mönster och teman hos våra respondenter har vi skapat 

djupare förståelse för vårt ämne. 

 

3.3 Hur vi hämtade våra sekundärkällor 
Då det för forskaren är nästintill omöjligt att vara helt förutsättningslös innan den första 

insamlingen påbörjas (Patel & Davidson, 2011), har även vi påverkats av våra egna 

erfarenheter. Då vi alla tre kommer arbeta med revision efter examen har intresset för 

ämnet vuxit fram under en längre tid. Digitaliseringen blev en gemensam nämnare då vi 

alla fascinerats av samhällets snabba utveckling, speciellt under de få åren vi funnits på 

jorden. Det var dock när vi började sätta oss in djupare i ämnet vi intresserades av hur 

risken påverkats av all utveckling.  

 

Information som insamlats till tidigare syften som kommer från en andrahandskälla 

kallas sekundärkälla (Jacobsen, 2002). Vi har samlat in våra sekundärkällor från 

litteratur, rapporter, vetenskapliga artiklar, internethemsidor samt lagbok och andra 

normativa organ. Litteraturen har vi lånat från Linneuniversitetets bibliotek där vi 

använt OneSearch som sökningsfunktion. Sökord som användes då var revision, 

historia, digitalisering, risk, samhälle, automatisering och affärssystem. Internet-

hemsidor har hjälpt oss definiera termer, medan normativa organ som ISA och FAR har 

varit vägledande i informationen kring hur en revisor ska arbeta. Vetenskapliga artiklar 

består av den huvudsakliga informationsinsamlingen där databaser som Google Scholar, 

Nationalencyklopedin, OneSearch samt Ulrichsweb användes. De sökorden som 

användes vid vår informationssamling av vetenskapliga artiklar var främst; Audit, 

Digitalization, Risk, Continuous auditing, Big Data, Audit Risk, Audit Quality, ERP, 

Technology in auditing, Automatic auditing. Många av de artiklar vi valde var peer-

reviewed, anledningen till varför vi ansåg att det var viktigt var för att skapa tro-

värdighet i teorin. När vi valde artiklar ville vi ha en variation av publiceringsårtal. 

Detta för att äldre artiklar visar historiska mönster och hur utvecklingen inom revision 

och digitalisering sett ut, men även nya artiklar för att påvisa nutidens problematik och 

utmaning inom ämnet. Vi kunde under denna informationsinsamling identifiera åter-

kommande namn som forskat mycket kring just dessa områden, bland annat Vasarhelyi, 

M. A. och Alles, M. G. Vi ansåg att dessa två forskare har stor trovärdighet inom ämnet 

och använde dem i en någorlunda större omfattning i teorin. Dock hade vi i åtanke att 
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deras bild kunde begränsa oss från att ha ett bredare perspektiv, därav användes andra 

forskare som kompletterande material och infallsvinklar.   

 

3.4 Källkritik gentemot vår teori 
Den största delen av våra sekundärkällor består utav vetenskapliga artiklar, ungefär 

hälften av dessa artiklar är från tidigt 2000-talet och resterande är från år 2008 eller 

senare. När vi använder oss av de artiklar som är från tidigt 2000-tal är vi medvetna om 

att mycket kan ha hänt inom digitaliseringen i revisionsbranschen sedan de 

publicerades, vi ansåg dock att de tillsammans med nya artiklar gav oss ett stöd för hur 

revisionsmetodiken har förändrats. De nyare vetenskapliga artiklarna vi använt oss av 

har inte varit citerade i så stor utsträckning, men vi ansåg att de var nödvändiga för att vi 

skulle få en nyanserad bild av ämnet och på så vis skapa en trovärdigare studie. Vi har 

även till stor del använt oss av normativa teorier som exempelvis ISA och FAR, de är 

branschorganisationer som sätter standarden för hur revisionen ska gå till. Dessa artiklar 

går inte att anse som vetenskapliga, men på grund av att det är de som sätter riktlinjerna 

för hur revisionen ska gå till, ansåg vi att de var högst aktuella och relevanta i vår 

studie. Vi valde sedan att komplettera de normativa organen med vetenskapliga artiklar 

som beskriver hur revisionen i praktiken går till. På så sätt har vi försökt få med både 

hur revisionen ska gå till, men även hur den faktiskt går till. Vi har även hämtat 

information från exempelvis PwC och Svenskt Näringsliv då de är insatta i hur revisorn 

arbetar i en digitaliserad miljö. Detta använde vi på grund av att vi ansåg det som viktigt 

att påvisa hur de faktiskt hanterar miljön.  

 

3.5 Hur vi arbetade för att uppsatsen skulle bli trovärdig 
Målet med forskning är att den ska bli trovärdig och därför måste olika aspekter ses till 

(Patel & Davidson, 2011). Inom kvalitativa studier kan trovärdighet uppnås utifrån fyra 

olika begrepp för att studien ska kunna nå en hög kvalité (Bryman & Bell, 2013). Dessa 

begrepp är: 

 

• Tillförlitlighet - Hur sannolika eller troliga resultaten är. 

• Överförbarhet - Kan resultatet generaliseras och tillämpas i andra kontexter? 

• Pålitlighet - Huruvida resultatet blir likartat vid ett annat tillfälle. 

• Anpassningsbarhet - Forskarnas kontroll på egna värderingar så det inte 

påverkar studiens resultat (Bryman & Bell, 2013). 
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Tillförlitligheten i vår studie har vi försökt säkerställa genom att vi använt oss av en stor 

variation av vetenskapliga artiklar som varit peer-reviewed, vilket hjälpt oss garantera 

att artiklarna har hållit en god kvalité. Intervjuerna har vi spelat in och transkriberat för 

att på så vis säkerställa att vi inte misstolkat någon information som respondenterna gav 

oss. Enligt Bryman & Bell (2013) så är det viktigt att upplevelserna som skett under 

studiens gång har ett tydligt samband med de slutsatser som utvecklats efter 

intervjuerna. Det innebär alltså att de slutsatser vi tagit har en direkt koppling till 

insamlingen av empiri från våra respondenter. Svensson & Starrin (1996) menar att 

bedömningen angående tillförlitligheten beror på hur utförligt forskaren beskriver 

arbetssättet. Vi har därför försökt att noggrant beskriva hur vi gick tillväga innan, under 

men även efter intervjuerna. Sedan i empirin försökte vi visa relativt omfattande svar så 

att läsaren själv kunde bedöma tillförlitligheten av revisorernas bild. Något som kan 

påverka hur troliga resultaten är och som kan bli ett problem, är om respondenten ger ett 

svar som denne tror att intervjuaren vill höra (Svensson & Starrin, 1996). Vi försökte att 

förmedla en avslappnad och osjälvisk känsla under intervjuerna för att inge en öppenhet 

där respondenten kunde känna sig lugn.   

 

Överförbarhet behandlar frågan om resultatet kan generaliseras och tillämpas i andra 

kontexter eller miljöer. Bryman & Bell (2013) menar att överförbarheten kan påverkas 

negativt om forskaren gör en kvalitativ studie på grund av den bygger på en djup 

datainsamling och ofta endast handlar om en utvald grupps egenskaper, upplevelser och 

erfarenheter. Vi anser därför att det är viktigt för oss att vara tydliga med i vilken 

utsträckning vi kan generalisera om digitaliseringens påverkan på revisionsrisken inom 

branschen. Vi har försökt säkerställa att resultatet vi fick fram i viss mån kunde 

överföras till branschen i sin helhet eftersom vi valt ut en specifik målgrupp av revisorer 

med en arbetslivserfarenhet på minst fem år. Det vill säga att de arbetat en längre tid i 

branschen för att veta hur det fungerar. Dock ska generalisering fortfarande ske med 

viss aktsamhet.  

 

En kvalitativ studie är svår att replikera då det inte går att försäkra sig om att resultatet 

blir detsamma vid upprepade undersökningar, detta beror på att sociala miljöer ständigt 

förändras (Bryman & Bell, 2013). Om någon skulle gjort om vår studie i framtiden är 

det inte säkert att förutsättningarna och revisionsutövarnas kunskap samt erfarenheter 

skulle vara likadana som de var när vi gjorde den. Detta gör att resultatet av studien och 
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svaret på forskningsfrågan skulle kunnat bli annorlunda ifall den skulle skett vid en 

annan tidpunkt, därav kan det vara svårt att avgöra hur pålitlig studien är. Enligt 

Bryman & Bell (2013) är det svårt för en annan forskare att göra om exakt samma 

undersökning för att kontrollera att undersökningen blev korrekt utförd och få ut samma 

resultat. Pålitligheten av vår studie har vi dock försökt säkerställa genom att vi har gjort 

en fullständig redogörelse för hur arbetsgången har sett ut för att på så vis göra det 

tydligt för alla delar i forskningsfasen. Anpassningsbarheten kan påverka studien genom 

att forskarna har egna värderingar och kan tolka material på olika sätt vilket kan leda till 

att samma material till två forskare kan leda till olika slutsatser (Bryman & Bell, 2013). 

Detta har vi försökt stävja genom att vi som gjort denna studie har kommit överens om 

en gemensam tolkning kring vad vi ser och hör. Alla har även läst igenom och tolkat all 

information så att vi sedan kunde diskutera den gemensamt.   

 

3.6 Etiska överväganden vi tagit under studiens gång 
Forskaren ska alltid sträva efter att skapa pålitliga och sanningsenliga resultat för att 

forskningen ska ske på ett etiskt sätt (Merriam, 2009). Under uppsatsens gång har 

forskningsetiken fått ta plats i de olika val som vi tagit. Huvudregeln under forskningen 

är att ingen enskild person får komma till skada (Svensson & Starrin, 1996). Forskaren 

måste enligt Kvale & Brinkmann (2014) vara medveten om vilka etiska dilemman som 

kan tänkas uppkomma under studiens gång och att forskaren är beredd på de konse-

kvenserna som i så fall uppkommer utifrån de olika val som tas. Den största oron ligger 

i relationen mellan forskaren och dennes respondenter, där det finns tre krav att ta 

hänsyn till.  

 

Den första är informationskravet som säger att alla involverade personer ska vara 

informerade angående undersökningens moment och syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi mailade därför ut till alla våra respondenter en kort beskrivning av uppsatsen och 

varför vi ska genomföra intervjuerna. Vi skickade även med FARs rapport om digital-

iseringen för att alla skulle bli informerade om det aktuella ämnet. Det andra kravet är 

samtycke som berör att alla inblandade frivilligt medverkar samt att de kan avbryta när 

de väl känner för det (Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa detta krav stod det även 

i vårt mail vi skickade ut att all medverkan är frivillig, samt innan intervjun poängterade 

vi för respondenten att vi kan avbryta när som om denne inte vill delta längre. Det tredje 

är konfidentialitetskravet som menar att all information som samlas in om de berörda 
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parterna behandlas med största möjliga sekretess (Svensson & Starrin, 1996). Vi har 

värnat om respondenternas integritet genom att först fråga om de vill vara anonyma, 

utöver det har vi värnat om deras privata information som endast kommer läsas av oss 

författare. Respondenterna har även haft möjlighet att bestämma om vissa delar av deras 

intervju inte får tas med i uppsatsen.  

 

  



  
 

36 

4 Revisorernas förståelse för riskerna med digitaliseringen 
 

I detta kapitel kommer vi presentera vilka revisorer vi valt att intervjua. Vi kommer i 

avsnitt 4.2 visa en sammanfattning av revisorernas förståelse kring hur de anser att 

arbetsmetodiken förändrats på grund av digitaliseringen. I avsnitt 4.3 redogörs 

revisorernas bild av hur riskerna förändrats i deras arbete nu när den digitala 

transformationen pågår. Vi har delat upp svaren utifrån varje revisor för att kunna se 

likheter och skillnader. Avslutningsvis kommer vi sammanfatta revisorernas svar i 

tabell 4.1 för att läsaren ska få en ökad förståelse för hur de faktiskt svarade och för att 

se kopplingen mellan deras svar.  

 

4.1 Presentation av de olika revisorerna 
Torbjörn Lundh, BDO 

Torbjörn är auktoriserad revisor, kontorschef samt styrelsens ordförande i BDO 

Sverige. Han har arbetat med revision i 32 år och har en civilekonomexamen som han 

tog på Växjö universitet. Torbjörns främsta arbetsuppgifter är revision och konsultation 

mot stora och små bolag, i och med rollen som kontorschef på BDO Kalmar ingår även 

en del ledarskap och administration. Vi anser att med Torbjörns erfarenhet samt position 

i företaget, är hans redogörelse av digitaliseringens påverkan väldigt trovärdig. Därför 

kommer vi i lite större utsträckning använda oss av Torbjörns förståelse när vi 

diskuterar i analysen.  

 

Per Magnusson, EY 

Per är auktoriserad revisor, CISA (Certified Information System Auditer) certifierad 

samt senior manager på EY. Han har jobbat med revision i 22 år och har en civil-

ekonomexamen. Idag består hans främsta arbetsuppgifter av revision på fristående 

sparbanker, dataanalys på stora datamängder samt IT-revision. Vi ser att Pers erfarenhet 

att arbeta med IT-avancerade företag samt att han är CISA certifierad gör att hans 

förståelse kring digitalisering och revision blir väldigt betydelsefull för oss. 

 

Jenny Arvidsson, Deloitte 

Jenny Arvidsson har jobbat inom revision i 17 år och är auktoriserad redovisnings-

konsult. Jenny har en civilekonomexamen och hennes främsta arbetsuppgifter idag på 

Deloitte är framförallt revision inom både små och stora bolag. Vi är medvetna om att 
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Jenny inte är auktoriserad revisor, men under hennes 17 år på Deloitte har hon nästan 

uteslutande arbetat med revision och ansågs därför kunna tillföra relevans för vår 

uppsats.  

 

Franz Lindström, EY 

Franz är auktoriserad revisor och har jobbat inom revision i 17 år. Han är civilekonom 

med fördjupningsområde redovisning och revision. Främsta arbetsuppgiften är revision 

då han är revisor för ett stort antal bolag, men också konsultation är en stor del av hans 

arbete.  

 

Mikael Olsson, EY 

Mikael Olsson är en auktoriserad revisor som idag arbetar på EY i Kalmar. Han har 

arbetat som revisor i sju år. Mikael utbildade sig på Linnéuniversitet där han gick 

ekonomprogrammet med inriktning på redovisning. Hans arbetsuppgifter idag på EY 

består av allt ifrån deklaration till revidering, där det blandas med både små bolag, men 

även börsnoterade större bolag.  

 

Revisor 1, Big-Four 

Respondenten har valt att vara anonym därför benämns denne som revisor 1, även byrån 

fick inte nämnas därav används Big-four som är ett samlingsnamn på de fyra största 

revisionsbyråerna. Revisor 1 har arbetat med revision i fem år och har intern titel som 

senior audit. Revisor 1 har en civilekonomexamen inom redovisning. Främsta arbets-

uppgifter är revision inom både stora och små bolag. 

 

Joachim Nilsson, Deloitte 

Joachim Nilsson är auktoriserad revisor och hans interna titel inom Deloitte är manager. 

Han har arbetat som revisor i 12 år. Joachim har en magister i ekonomi med fördjupning 

på redovisning och ekonomistyrning. Hans främsta arbetsuppgifter består utav revision 

och revisionsrådgivning, han arbetar även med koncernredovisning och håller kurser om 

detta internt hos Deloitte. 

 

Pilotrevisorn, KPMG 

Respondenten från KPMG är auktoriserad revisor, har arbetat inom revision i nio år och 

har valt att vara anonym i uppsatsen. Pilotrevisorn har en magister i ekonomi från Växjö 
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universitet med corporate governance som fördjupningsområde. Främsta arbetsuppgifter 

idag på KPMG består utav revision och rådgivning, pilotrevisorn arbetar med både 

börsnoterade samt mindre bolag.   

 

4.2 Revisorernas bild av digitaliseringens förändring på 
arbetsmetodiken 
Torbjörn Lundh, BDO 

Torbjörn anser att revisorn i planeringen av revisionen på grund av digitaliseringen kan 

se kundens material i sin helhet genom bland annat SIE4-filer. Där en större mängd 

information kan tas in och behandlas i planeringen, vilket gör den mer aktuell. Vidare 

tycker han att digitaliseringen påverkat revisionen genom att hantera för mycket data 

istället gör att revisorn tappar kontakten med kunden. Det är då viktigt att mötet mellan 

revisorn och klienten inte blir för artificiellt, revisorn måste fortfarande ha kvar 

relationen då mycket av riskbedömningarna och slutsatserna görs genom fysiska möten. 

 

“Tidigare skulle vi förstå historiken, för tio år sedan skulle vi förstå där vi är nu. Där 

alla är nu är att vi ska försöka förstå framtiden. Det är klart det blir en förskjutning av 

informationen och fokus givetvis som jag tycker är bra för företagen.” – Torbjörn, BDO 

 

Torbjörn anser att digitaliseringen har försämrat möjligheten att granska interna 

kontroller hos klienterna genom att deras system är så pass komplexa. Systemen är 

uppbyggda för funktionalitet hos klienten och inte revisorns möjlighet att granska 

interna kontroller. Torbjörn anser att digitaliseringen har förenklat substans-

granskningen genom verktyg som kan hantera datan. Revisorn kan jämföra datan mot 

branscher och se avvikelser i nyckeltal som kan lokalisera sårbarhet, affärsrisker eller 

rena bokföringsfel. Rapporteringen har inte förändrats på grund av digitaliseringen. 

Torbjörn tror att de kan arbeta mer med realtidsgranskning när det gäller substans-

granskningen, då revisorn kan dela upp granskningen mer löpande under året. 

Materialet från klienterna är mer tillgängligt och verktygen möjliggör att revisorn kan 

säkerställa materialet mer löpande, han menar att det i alla fall är ett tryck i utveckling 

mot detta. Enligt Torbjörn kan branschen inte robotisera hela revisionsprocessen fullt ut, 

utan revisorn måste fortfarande åka ut till klienten för att sitta och diskutera rapporterna.  
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Per Magnusson, EY  

Per berättar att digitalisering har medfört att revisorn i planeringen har större 

möjligheter att göra analyser i ett tidigare skede då de har tillgång till mer information 

från klienten. Detta menar han har hjälpt till så att det är lättare att se väsentliga flöden 

som behöver granskas och på så vis kan de göra bättre riskanalyser. Per anser att 

substansgranskningen har blivit betydligt mer effektiv idag än den var tidigare. 

Revisorn kan idag plocka hela populationer av data och göra dataanalyser för att få fram 

bokningar som kan innehålla större risker. Per anser att digitaliseringen har lett fram till 

en halvautomatisering i vissa delar av revisionen, han berättar att systemen själva kan ta 

ut exempelvis transaktioner och konton som anses ha större risker i sig. Det är 

framförallt riskanalysen som har blivit mer automatiserad menar Per. Granskningen av 

kontroller hos kunderna blir allt fler, men ofta har för många behörighet till deras 

system och därför kan revisorn inte endast förlita sig till att den systembaserade 

kontrollen stämmer. Rapporteringen anser Per inte har förändrats, däremot har de blivit 

bättre på att visa vad de har gjort för analyser så att kunderna förstår.  

 

“Vi blir oerhört mycket mer effektiva att plocka fram det som ser konstigt ut. Vi kan 

också verifiera att det ser riktigt ut på ett mycket effektivare sätt än tidigare.” – Per, EY 

 

Realtidsgranskning anser Per leder till att revisorn kan hitta problemen tidigare vilket 

gör att de så fort som möjligt kan sätta in åtgärder gentemot problemen som i sin tur 

ökar tillförlitligheten. Realtidsgranskning möjliggör också att revisorn kan fördela 

arbetstiden jämnare över året, vilket Per ser som positivt. För att realtidsgranskning ska 

fungera kan inte den som utför kontrollerna även vara den som granskar, då menar Per 

att risken inte kan sänkas.  

 

Jenny Arvidsson, Deloitte 

Jenny anser att planeringen är betydligt lättare än tidigare då revisorn idag får tillgång 

till mer information om kunden genom att få SIE4-filer skickade till sig. Tillgången till 

mer information menar hon gör det lättare att bearbeta data och ökar chanserna att 

upptäcka variationer mellan åren samt även var fokus behöver läggas i granskningen. 

De interna kontrollerna behöver revisorn sätta sig in i genom att ta del av handböcker 

om systemen, de måste förstå systemen för att senare kunna granska dem säger hon. I 

planeringen behövs det även att revisorn sätter in sig i hela informationsflödet hos 
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kunden för att förstå var informationen i filerna kommer ifrån. Förstår de inte 

informationsflödet kan det bli så att revisorn förlitar sig för mycket på informationen.  

 

När det kommer till själva granskningen säger Jenny att arbetet både blivit lättare och 

att revisorn utför en mer kvalificerad granskning än tidigare. Detta för att revisions-

verktygen som revisorn använder sig av gör att de kan bearbeta informationen och söka 

i den. Revisorn måste fortfarande vara med och bestämma exakt vad som ska granskas 

men systemen underlättar. Att mängden information ökar leder till att revisorn lättare 

får en överblick av helheten. Även granskningen av interna kontroller har utökats, de 

utför mer systemgranskningar för att säkerställa att de underlag som kunden ger är 

tillförlitliga. Rapporteringen har även den effektiviserats genom att det finns färdiga 

mallar att använda sig av. Även rapportering mot kund sker mer digitalt idag, trots att 

det inte alltid uppskattas av kunden enligt Jenny. Realtidsgranskning ser Jenny som ett 

bra sätt att revidera i större bolag där rapporteringen sker mer frekvent, men att det i 

mindre bolag inte blir den mängden data att det skulle behövas. Fördelen att arbeta med 

detta på större bolag är att granskningen av årsbokslut skulle bli effektivare då systemen 

hjälpt till med mycket av granskningen redan. Däremot måste revisorn fortfarande 

granska systemen för att informationen ska gå att lita på i revisionen. 

 

Franz Lindström, EY 

Franz berättar att digitaliseringen har påverkat hur revisorn arbetar med planeringen 

genom att de kan ha ett annat angreppssätt beroende på hur långt klienterna har kommit 

i den digitala transformeringen. Det blir mer intern kontrollgranskning desto mer som 

kunden är digitaliserad. Därför menar Franz att kontrollgranskningen har blivit viktigare 

än substansgranskningen. I substansgranskningen idag kan revisorn analysera hela data-

mängder i revisionsverktygen, istället för att endast förlita sig på stickprov som det var 

tidigare. Hur rapporteringen sker menar Franz inte har påverkats i någon större 

utsträckning av digitaliseringen. Däremot har det påverkat hur rapporterna kommer till 

då digitaliseringen medfört revisionsprogram som gör att de snabbare kan komma fram 

till en förståelig rapport. Realtidsgranskning kan enligt Franz bli ganska ineffektivt då 

revisorn kommer granska mycket som inte är relevant, detta då det kan kommas att 

korrigeras av kunden i ett senare skede. Däremot kan felaktigheter upptäckas i ett 

tidigare skede som annars kanske inte skulle upptäckas förrän i bokslutet. 
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Mikael Olsson, EY 

Mikael anser att digitaliseringen har medfört att revisorer i planeringsstadiet måste göra 

mycket mer analyser och kontroller av kundens material innan de kan säkerställa att det 

stämmer. Han tycker också att det finns mycket mer information i planeringen av 

revisionen, vilket gör att revisorerna måste säkerställa att de får med hela populationen 

av data och inte bara stickprovsurval som gjorts tidigare. Idag finns det därför 

utarbetade verktyg för att analysera denna data. Automatisering har skett genom att all 

information idag samlas till en och samma planeringsfil där revisorn sedan kan göra 

sina egna analyser, bedömningar och riskavvägningar. 

 

Mikael nämner att de har dataanalysprogram i substansgranskningen som kan 

kontrollera ovanliga bokningar, vilken dag det skedde samt vilken användare det är som 

har gjort bokningarna. I kontrollgranskningen har de specifika IT-revisorer som 

granskar klienternas system där de går in och bedömer var risker finns i systemen. Detta 

avgör om de kan förlita sig på det som systemen skapar i slutändan. Anses företagen ha 

effektiva interna kontroller kan revisorn enligt Mikael göra ett mindre antal stickprov. 

Rapportering säger Mikael har effektiviserats då det går snabbare att få ut en rapport i 

revisionsprogrammen. Revisorn kan enklare få ut nyckeltal och andra finansiella mått 

vilket kortar ner tiden de behöver lägga på rapportering, däremot den tiden som de 

sparar in läggs på att analysera den stora mängd data som finns. Mikael anser att 

realtidsgranskning inte blir effektiv idag då revisorn får granska bokning för bokning 

hos klienten och att kunden inte är villig att betala för detta. Då är det bättre för revisorn 

att ha ett avstämt bokslut för att kunna analysera skillnaderna, vilket blir mer 

tidseffektivt. Exempelvis kan klient boka någonting fel, men sedan rätta sig själv under 

tiden vilket gör granskningen ineffektiv. 

 

Revisor 1, Big-Four  

Revisor 1 svarar att i planeringen av revisionen har digitaliseringen skapat automatiska 

revisionsverktyg som hjälper till vid riskbedömningar av materiella risker. Denna 

bedömning har automatiserats genom revisionsverktyg som beräknar fram var risker bör 

finnas. Revisor 1 anser dock att det fortfarande krävs erfarenhet för att besluta om en 

risk i en post, via en manuell handpåläggning. Substansgranskningen har förenklats 

genom att revisorn nu på ett enkelt sätt kan söka efter transaktioner och händelser. 

Genom automatiserade analysverktyg har revisorn skapat en effektiv granskningsmiljö 
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där verifikationer väljs utifrån väsentlighet och risk. Granskningen av interna kontroller 

säger Revisor 1 har förändrats mestadels vid test av systemen och den interna 

kontrollen. Främst är det granskningen och utsökningen i systemet som har förenklats 

genom digitaliseringen, medan identifieringen av vilka kontroller som behöver testas 

fortfarande sker genom förståelse av de interna kontrollerna. Digitaliseringen har lett till 

effektivare urval, där kunderna ska ha tillfredsställande kontroller av systemen så att 

detta leder till minskad substansgranskning. De underlag som kunden lämnar in ska 

testas för att minimera risken att kunderna själva skulle kunnat manipulera underlagen. 

Revisorns grundtanke är att vara kritisk, därför måste kundens system kontinuerligt 

testas. Sättet att rapportera på anser Revisor 1 inte har förändrats på grund av digital-

iseringen. Realtidsgranskning säger Revisor 1 sig se enbart möjligheter med, där 

revisorn får träffsäkra rapporter och kan upptäcka problem samt oanade trender 

snabbare. Revisor 1 tror även att det kommer finnas metoder och sätt att granska 

samtliga delar i revisionen i realtid. Där nackdelen är tidsaspekten och de investeringar 

som krävs. 

 

Joachim Nilsson, Deloitte 

Joachim märker att digitaliseringen bland annat påverkat hur dokumentationen utförs, 

att allt lagras i system. Dataanalysprogram har därför fått en viktigare roll då mer 

information lagras digitalt. Enligt Joachim har digitaliseringen påverkat olika moment 

inom de interna kontrollerna, där bedömningen av dessa anpassats utifrån hur 

momenten förändrats. Desto bättre interna kontroller desto pålitligare blir 

informationen. Joachim säger att revisorer idag kan införskaffa information om nya 

klienter redan innan första mötet tack vare all information som tillgängliggörs digitalt. 

Där de kan välja att avstå från en kund på grund av någon information som hittats. 

Joachim menar att väsentligheten består mycket av beloppsmässiga väsentligheter, vilka 

i sig han inte riktigt vet om digitaliseringen påverkat. Att leta i datasystemen efter 

väsentlighetsbelopp görs automatiserat, även om de själva bestämmer beloppen.  

 

Enligt Joachim så har digitaliseringen påverkat hur granskningen av kontroller utförs. 

Om kunden har väldigt komplicerade affärssystem så sköts kontrollen av deras IT-

revisorer. Substansgranskningen menar Joachim har förändrats i den mån att system 

idag säkerställer att siffrorna är korrekta. Där används urvalssystem som sköter 

granskningen av de urval som väljs, vilket kan ses som en relativt automatiserad process 
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som ger en tillförlitligare revision. Däremot själva stegen i vad som ska göras vid en 

granskning är desamma. Urvalen tack vare digitaliseringen kan göras på ett bättre sätt, 

men att mängden underlag eller stickprov som behövs, fortfarande utgår ifrån vilken 

riskkvalifikation företaget har. Dock har underlagen blivit betydligt många fler då det 

idag sker mycket mer transaktioner. Rapporteringen i form av revisionsberättelsen ser 

inte Joachim har förändrats alls på grund av digitaliseringen då den utgår ifrån en 

standardmall, men att rapporteringen överlag förhoppningsvis är säkrare. När det 

kommer till realtidsgranskningen ser Joachim att det till viss mån redan används men att 

det beror på om de har åtkomst till företagens affärssystem när som helst. Han ser dock 

att revisorn måste vara uppmärksam på vad som faktiskt granskas, så att det bara är den 

löpande bokföringen och inte tillfälliga bokningar. Om så är fallet finns fördelar att 

revisorn i tidigare skeden kan upptäcka exempelvis ovanliga transaktioner eller 

systematiska fel.  

 

Pilotrevisorn, KPMG 

Pilotrevisorn berättar att digitaliseringen har påverkat planeringen genom att allt fler 

kontroller hos kunden har en IT-komponent. När revisorerna kontrollerar de interna 

kontrollerna hos klienten behöver de inte göra lika mycket stickprov i substans-

granskningen, förutsatt att de interna kontrollerna är tillförlitliga. Antalet stickprov 

minskar alltså när det finns en IT-komponent i de interna kontrollerna. Pilotrevisorn 

menar att kontrollgranskningen har förändrats mer än substansgranskningen på grund av 

digitaliseringen. Detta då det finns förbättrade möjligheter för klienterna att själva göra 

analyser och kontroller internt, vilket har lett till att revisorerna bara behöver ha en 

analytisk uppfattning på materialet.  

 

Pilotrevisorn anser att digitaliseringen har gjort det mycket enklare att fånga upp 

slutsatser i revisionen genom mer avancerade revisionsverktyg. Det går snabbare att 

komma fram till en revisionsrapport där flera medarbetare kan arbeta med samma klient 

och lägga upp sina avvikelser i samma system. Pilotrevisorn tror att realtidsgranskning 

kommer utvecklas till att det finns revisionsverktyg som fångar upp bokningar som 

sticker ut från mängden. Däremot tror han inte att det kommer kunna bli applicerbart på 

alla företag. I mindre bolag är nyttan liten men i större, framförallt börsnoterade bolag, 

är incitamenten stora då realtidsgranskningen bidrar till ökad transparens.  
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4.3 Revisorernas bild av risker med digitaliseringen 
Torbjörn Lundh, BDO 

Torbjörn ser att han på ett bättre sätt kan hantera inneboende risker genom att använda 

sig av transaktionsanalysverktyg, detta har ökat förståelsen för inneboende risker då han 

kan sortera materialet på ett effektivare sätt. Torbjörn anser också att den digitala 

transformeringen har ökat hans möjligheter för att granska risker i den interna 

kontrollen och att upptäcka felaktigheter. Han anser dock att det är en vattendelare, har 

revisorn ett lågt intresse för det nya sättet att arbeta har istället riskerna blivit högre. 

Pålitligheten i det som visas elektroniskt menar Torbjörn har blivit bättre med den 

digitala transformeringen då revisorn får tillgång till material som är sammanhängande. 

Han anser dock att revisorn fortfarande måste göra professionella bedömningar på 

materialet.  

 

Torbjörn tror att IT-kunskaper har väldigt stor betydelse för vilka riskbedömningar 

revisorerna gör. Den digitala transformeringen kan påverka olika åldersgrupper, finns 

det dock rätt förutsättningar; där revisorn är intresserad och har rätt ålder, så ökar 

möjligheterna för att revisionsriskerna ska blir lägre. Torbjörn anser också att ut-

bildningen måste ändras radikalt för att revisorn ska kunna kliva in i den nya IT-miljön. 

Den kunskapen som IT-revisorn har idag, till delar måste besittas hos alla nya revisorer, 

annars kommer det inte att fungera.  

 

“Den digitala transformeringen för en åldersgrupp revisorer som är över 50 år, är det 

en uppenbar risk att de gör ett sämre arbete.” – Torbjörn, BDO 

 

Torbjörn ser också att det finns en risk med att vissa revisorer kan tro att materialet som 

de får av klienten är säkerställt bara på grund av att den finns i en digital miljö. I den 

konstanta strömmen av information är det en risk att revisorn förlitar sig för mycket på 

automatiseringar. De måste ha ett ännu mer kritiskt tänkande kring den digitala 

transformeringen. 

 

Per Magnusson, EY  

Per anser att digitaliseringen har minskat den inneboende risken genom att fler 

transaktioner blir automatiserade och att det ofta då i systemen finns inbyggda 

kontroller som säkerställer transaktionerna. De manuella transaktionerna är det mer risk 
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i och revisionsverktygen har möjliggjort att söka ut dessa enklare. Digitaliseringen har 

medfört att revisorn lättare kan upptäcka felaktigheter då revisorn kan analysera mycket 

större mängder data. Han tycker också att det har blivit lättare att säkerställa de interna 

kontrollerna som medför att revisorerna behöver göra mindre substansgranskning på 

vissa delar. Däremot ser Per att risken förhöjts i kontrollgranskningen i den mån att 

människor med kunskap inom IT och med en illvilja kan manipulera siffrorna, vilket 

leder till en högre risk. Per anser att IT-kunskap hos revisorer är väldigt viktigt då det är 

allt mer kontroller och flöden i den miljön. Förstår revisorn inte IT-miljön är risken stor 

för att de inte ser riskerna som finns där. Per tror också att kunskapskraven för att bli 

auktoriserad revisor kommer att förändras, alla revisorer måste kunna en del av det en 

IT-revisor kan. Revisorn måste förstå riskerna och kunna arbeta med dataanalys på flera 

olika sätt, för annars kan de missa exempelvis väsentliga transaktioner. 

 

“Varje revisor måste kunna en del av det som en IT-revisor kan framöver. För om man 

inte förstår IT-miljön så ser man inga risker med den, men det är faktiskt där som fler 

och fler kontroller sätter sig och det är där som mer och mer risker är kopplade.” – Per, 

EY 

 

Jenny Arvidsson, Deloitte 

Jenny anser att det blivit lättare att arbeta med de inneboende riskerna i arbetet då 

revisorn idag har tillgång till en större mängd data som kan analyseras, istället för att 

arbeta med riskerna manuellt. Hon säger dock att revisorn inte kan förlita sig helt på den 

data de får skickad till sig. Det krävs att revisorn förstår och sätter sig in i flödet som 

datan kommer ifrån. Hon påpekar att det därför finns en risk med att revisorn förlitar sig 

för mycket på den information de får skickad till sig om de inte förstår var den kommer 

ifrån. Risken med att upptäcka felaktigheter har även den förbättrats i och med att det 

finns sökfunktioner revisorn kan använda sig av i den data de fått från sina klienter. 

Detta gör att revisorn lättare kan upptäcka felaktiga bokningar. Däremot ser Jenny att 

det finns risk för att det blivit lättare för kunden att manipulera informationen som de 

ger ifrån sig, då det är inskannade underlag och inte original. Revisorn ska därför vara 

skeptisk och kan inte alltid lita på den information de får. Digitaliseringen har förenklat 

och effektiviserat anser hon, det är många krav att hålla koll på idag som inte hade gått 

utan digitaliseringen. Jenny säger dock att en risk med digitaliseringen är att det 

personliga mötet med kunden minskar. Revisorn blir lätt för fokuserad på det digitala 
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materialet och de poster som ska granskas. Då blir det lätt att revisorn missar att höja 

blicken för att se vad som händer runtomkring och vad som är på gång, för sådant står 

inte i siffrorna.  

 

“Det personliga mötet är viktigt och det tror jag blir mindre och mindre i och med 

digitaliseringen.” – Jenny, Deloitte 

 

Franz Lindström, EY 

Franz tror att digitaliseringen har förändrat förutsättningar att hantera inneboende risker 

genom att de nu har analysverktyg som kan ta ut hela datamängder att analysera, vilket 

gör det lättare. Dock menar han att denna utveckling kan göra det svårare för revisorn 

då det ställs helt andra krav på kunskap. Att granska risker i interna kontroller och 

sannolikheten att upptäcka felaktigheter menar Franz har blivit bättre för oavsiktliga fel. 

Däremot för avsiktliga fel anser han att risken har förhöjts då möjligheterna för att 

manipulera data är större idag. För att säkerställa att informationen som visas 

elektroniskt är korrekt utför revisorn ett helt eget granskningsmoment. Att ge intress-

enterna en mer rättvisande bild har dock förbättrats enligt Franz då informationsflödet 

aldrig har varit större och att det på så vis är lättare att få fram exakt information fortare. 

Revisorn behöver en allmän förståelse för IT för att kunna göra bra riskbedömningar. 

En del av klienternas system är dock så pass komplexa att de behöver ta hjälp av IT-

revisorer för att kunna göra bra riskbedömningar. Franz ser att den generella IT-

kunskapen hos revisorer behöver höjas och att det inom en snar framtid kommer finnas 

en större efterfrågan på allt fler IT-revisorer. 

 

Mikael Olsson, EY 

Mikael anser att förutsättningarna för att hantera inneboende risker har förändrats med 

digitaliseringen genom beräkningsmodeller och värderingsmodeller. Därför kan inne-

boende risken bli lägre med digitaliseringen, men även bli mer komplex då revisorn kan 

ta in många olika parametrar som också måste säkerställas. Mikael anser att förut-

sättningarna för att granska risker i interna kontroller och att upptäcka felaktigheter till 

stor del handlar om att få med sig rätt underlag från klienterna. Även om informationen 

visas elektroniskt, ska revisorn ha en professionell skeptisk inställning till allt material 

de tar del av. 
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“Mycket av digitaliseringen för mig inom revisorsyrket handlar om att man ska få med 

sig hela populationen, det är den stora risken, att man verkligen får med sig rätt 

underlag.” – Mikael, EY 

 

Mikael berättar att han tror att revisorns IT-kunskaper till stor del kan påverka risk-

bedömningarna. Kan revisorn mer om systemen och programmen blir det betydligt 

enklare att säkerställa var riskerna finns och på så sätt vilka områden som behöver 

granskas. Kunskapen hos revisorn behöver inte vara i den mån att revisorerna ska kunna 

programmera, utan mer att de ska förstå flödet. Transaktionsanalys arbetar de mycket 

med, där revisorn bland annat fastställer inneboende risker och intern kontroll. Mikael 

lyfter även upp att det finns en risk med att revisorerna i viss mån förlitar sig för mycket 

på att systemen genererar korrekt information. Det krävs en viss IT-kunskap för att 

förstå att informationen revisorn får ut är korrekt. Det kan även bli ett problem om 

revisorn får tillgång till för mycket data. Detta för att revisorn måste bedöma vad som är 

väsentligt, vilket med stort informationsflöde kan innebära att revisorn blir mindre 

effektiv.  

 

Revisor 1, Big-Four 

Revisor 1 berättar att inneboende risker och interna kontroller fortfarande är en 

bedömningsfråga av revisorn och att det krävs förståelse genom muntlig 

kommunikation med kunden. Det kommer fortfarande krävas en individuell analys och 

personlig bedömning av riskerna. Revisor 1 menar att digitaliseringen inte har förhöjt 

eller lett till några nya risker, men att arbetet med att identifiera och sättet att angripa 

risker har effektiviserats. Detta genom verktyg som fastställer beloppsmässiga risker, 

tester av interna kontroller som säkerställer att risken för väsentliga fel i bokföringen 

minskas och genom effektiviserade urval.  

 

Revisor 1 ser att det finns en risk i det underlaget som visas elektronisk, men att denna 

risk minimeras genom att revisorer testar det underlag som kunderna har lämnat. 

Samtidigt bedömer Revisor 1 att det systemgenererade underlaget är mer trovärdigt än 

det med mer handpåläggning. Förutsatt att revisorn har säkerställt de interna 

kontrollernas tillförlitlighet. Kan revisorn minimera risker i systemen så bedöms risker 

för beloppsmässiga- samt väsentliga fel i bokföringen vara låga, därför är det i systemen 

som riskerna finns framöver. Vad det gäller den generella IT-kunskapen hos revisorer 
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anser Revisor 1 inte att denna hittills påverkat revisionen, men att den i framtiden 

kommer bli en viktig faktor. Att revisorn inte skulle kunna klara av att hantera stora 

mängder data är inget problem, däremot kan det bli ett problem om revisorn ägnar 

onödig tid åt den information som inte är relevant för revisionen i sig. Att informationen 

lagras digitalt anser inte Revisor 1 att det finns en risk med, det är snarare bra då det tas 

löpande back-uper.  

 

Joachim Nilsson, Deloitte 

Joachim tycker att alla sätt att arbeta på innebär risker då den mänskliga faktorn än så 

länge används i allt som görs, även i systemen. Att revisorn kanske inte fångat upp allt 

som behövs i planeringen är en risk och beroende på hur digitalt kunden har arbetat, 

måste kontrollerna justeras så att risken inte blir större. Om kunden har komplexa 

datorsystem, så hanteras dessa av IT-revisorerna. Däremot de grundläggande systemen 

är en nödvändighet att revisorerna kan för att inte risken ska öka. Systemen skiljer sig 

väldigt mycket mellan företagen och det viktigaste är att revisorn har en förståelse så att 

risken inte förhöjs. Fler felaktigheter upptäcks idag, främst för att de har bättre dator-

stöd. Även funktionen att kunna söka på ovanliga belopp eller transaktioner som gått åt 

fel håll minskar risken vid substansgranskningen. Joachim ser dock en risk med att 

systemen själva inte vet när de gjort fel, att revisorn måste ha full koll att systemen 

fungerar som de ska och fortfarande måste göra manuella lagerinventeringar för att 

säkerställa. Att revisorn litar för mycket på systemen blir en förhöjd risk och framförallt 

att kunden förlitar sig för mycket på sina egna system. Även ökade mängden 

transaktioner på grund av digitaliseringen kan öka risken, speciellt om revisorn inte kan 

sålla all information. Ser Joachim till realtidsgranskningen får revisorn inte hänga upp 

sig på tillfälliga bokningar, då kan revisorns fokus flyttas från det väsentliga.  

 

“Man förlitar sig för mycket på automatiserade system och på automatiska kontroller. 

Det låter ju som att man är gammal när man säger “det-var-bättre-förr-principen” och 

allt. Men så kanske det är också, man kan inte slaviskt lita på det som det ser ut nu i 

alla fall.” – Joachim, Deloitte 

 

Joachim tror inte revisorn kan lita helt på systemen då de inte tar upp sådana 

transaktioner som inte automatiskt blir träffar, att revisorn fortfarande måste utgå ifrån 
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sin erfarenhet. Sedan påpekar han risken med att all information lagras just elektroniskt, 

vem som helst kan komma åt informationen och känslig information kan spridas. 

 

Pilotrevisorn, KPMG 

Pilotrevisorn berättar att digitaliseringen inte har förändrat förutsättningarna för att 

hantera inneboende risker, då risken inte förhöjs så länge klienten har goda interna 

kontroller. Pilotrevisorn anser däremot att han lättare kan upptäcka felaktigheter nu än 

tidigare tack vare SIE4-filer, där revisionsverktygen på ett effektivt sätt kan analysera 

datan och ta fram bokningar med förhöjda risker. Upptäcktsrisken har alltså blivit lägre 

på grund av digitaliseringen då revisorn blir mer effektiv på att upptäcka felaktigheter. 

 

Pålitligheten i det som visas elektroniskt är enligt pilotrevisorn väldigt viktigt. Att 

bevisa pålitligheten är svårt i vissa fall, men revisorn får däremot göra en bedömning på 

att de har fått allt underlag och att det är komplett. Pilotrevisorn tror inte att revisorers 

riskbedömningar påverkas av dennes IT-kunskaper, behöver de hjälp för att de inte 

förstår klienternas system finns det olika systemguider att läsa i. Däremot kan det bli ett 

problem om revisorn förlitar sig för mycket på systemen.  

 

4.4 Revisorernas likheter och skillnader presenteras 
Vi har i tabell 4.1 utifrån revisorernas svar tolkat meningar och ordföljder för att få fram 

nyckelord som beskriver kontexten av deras textmassa. Om revisorn har svarat som 

nyckelordet beskriver har det gula fältet markerats. Detta har gjorts för att se mönster 

mellan revisorernas svar och för att underlätta vår analys då vi kan se likheter och 

skillnader revisorer emellan. Om flera revisorer har beskrivit samma nyckelord läggs 

det mera tyngd i det svaret. Dock då vår uppsats syfte är att förstå och förklara 

förändringen kommer vi även i analysen diskutera svar som inte styrks av varje revisor. 

Detta för att försöka skapa en helhetsbild med andra faktorer som kan spela in då vi i 

intervjuerna ställde öppna frågor för ett bredare perspektiv.   
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Tabell 4.1. Mönster av revisorernas svar.  
Respondenter Torbjörn Per Jenny Franz Mikael Revisor 1 Joachim Pilotrevisor
År inom yrket 32 år 22 år 17 år 17 år 7 år 5 år 12 år 9 år
Frågor Nyckelord Count

Mer information 6
Mer analyser 3
Bättre revisionsverktyg 8
Mindre pappersform 4
Mindre kundkontakt 2
Ny bedömning intern kontroll 4
Enklare 8
Nya analysmetoder 7
Mer komplext 2
Beror på kunden 4
Viktiga idag 6
Generell kunskap krävs 7
Krävs IT-revisorer för en del 7
Viktigt på sikt 5
Mindre stickprov 2
Mer analys på hela populationen 5
Bättre revisionsverktyg 7
Bättre pga. interna kontroller 3
Lättare att manipulera data 4
Dålig IT-kompetens ökar risken 2
Automatiska kontroller 4
Bättre förutsättningar 7

Krävs mindre pga. intern kontroll 1

Ingen skillnad 7

IT-revisorernas bedömning 1
Nej 4
Snabbare åtkomst 3
Fler underlag 4
Skeptisk inställning 8
Krävs manuell kontroll 3
Lättare att manipulera data 3
Bättre pga. interna kontroller 2
Komplicerade system 2
Övertro till systemen 5
Kunskapsgap inom IT 2
Mindre kundkontakt 3
Serverkrascher m.m. 3
Lättare att manipulera data 3
För mycket information 2
Känslig information sprids 2
Tillvägagångssättet förändras 2
Bättre hjälpverktyg 5
Inte alls 8
Inte förändrats 2
Säkrare rapport 6
Beror på bransch 1
Oeffektivt idag 4
Granskar onödiga poster 3
System kan kontrollera 4
Ser mer möjligheter 6
Nej 3
Icke löpande poster 4
Fångar problem tidigare 8
Aktuella rapporter 3
Bättre åtkomst på information 3
Applicerbart på större bolag 3

Krävs egna bedömninar 6
Felaktigt material 1
Kunskapsgap inom IT 2
Nej 1
Bra 8
Risker med sekretess 5
Inte alls 3
Förbedömning av kunden 5
Svårt att sålla 2
Tidskrävande 3
Mer positivt 5

Halvautomatiserade verktyg 8

Ser du att det finns några problem med att revisorn får 
tillgång till för mycket information/data?

Finns det några moment inom revisionen som du idag skulle 
beskriva som automatiserade?

Ser du några risker med att vissa moment inom revisionen 
automatiseras?  

Hur tror du att ni skulle kunna arbeta mer med 
realtidsgranskning och ser du några fördelar med det? 

Ser du några risker med att använda sig av den här sortens 
realtidsgranskning?

Hur ser du på att informationen i allt större utsträckning 
lagras elektroniskt?
Påverkar teknikanvändandet och automatiseringar era 
riskbedömningar av nya klienter?

Anser du att sorten underlagen har förändrats i revisionen på 
grund av avancerade affärssystem?

Hur ser du på pålitligheten hos den information som visas 
elektroniskt?

Anser du att det finns några risker som har förhöjts på grund 
av digitaliseringen

Hur skulle du säga att digitaliseringen har påverkat hur du 
rapporterar?

Hur skulle du säga att digitaliseringen påverkat 
tillförlitligheten att ge intressenterna en rättvisande bild?

Ser du några specifika delar i revision som du anser inte 
skulle kunna granskas i realtid?

Hur ser du på bedömningen kring mängden underlag som 
krävs i revisionen av ett bolag med avancerade 
affärssystem?

Ser du att digitaliseringen har förändrat dina förutsättningar 
för att hantera inneboende risker?

Hur skulle du säga att digitaliseringen har påverkat hur du 
jobbar med planeringen?

Hur ser du att revisorns IT-kunskaper kan påverka 
riskbedömningarna?

Hur skulle du säga att digitaliseringen har påverkat hur du 
arbetar med granskning?

Ser du att digitaliseringen har förändrat dina förutsättningar 
för att granska risker i interna kontroller och sannolikheten 
att upptäcka felaktigheter?
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5 Revisorernas förståelse ur ett teoretiskt perspektiv 
 

I det femte kapitlet av vår uppsats kommer vi föra en diskussion kring revisorernas svar 

utifrån Tabell 4.1 för att skapa en helhetsbild av digitaliseringens påverkan på arbets-

metodiken samt risken. Vi kommer analysera och förklara alla tre parametrar; revision, 

digitalisering samt risk, i samma underrubriker för att visa hur de hänger samman ur 

ett teoretiskt och empiriskt perspektiv. Vi kommer även presentera egna tolkningar och 

kopplingar för att öka förståelsen.  

 
5.1 Digitaliseringens påverkan på planering inför granskning 
I ISA 300 (2009) står det att planeringen av en revision är till för att säkerställa att 

revisionen utförs på ett ändamålsenligt sätt genom att upprätta en strategi och en plan. 

Enligt FAR (2006) behöver revisorn redan i planeringen skapa sig en förståelse kring 

företagens interna affärssystem och hur de interna kontrollerna av detta system sköts. 

Krahel & Vasarhelyi (2014) säger att uppkomsten av affärssystem, fler transaktioner 

och automatiserade kontrollsystem har lett till att revisorerna får mer information att 

analysera. Det går i linje med sex av åtta tillfrågade revisorer som anser att de får 

tillgång till mer information i planeringsfasen idag. Det är därför viktigt att systemen 

anpassas efter informationens omfattning (Banker et al., 2002). Moberg et al. (2014) 

menar att revisorn i planeringen måste sätta sig in i kundens bransch, verksamhet och 

redovisningsprinciper för att utföra en så noggrann planering som möjligt. Därför menar 

Cohen et al. (2002) att förståelsen för kundens företag och deras styrning sker till och 

med innan planeringen, alltså redan vid accepterandet av en ny kund. En majoritet av 

revisorerna säger att digitaliseringen lett till att en förbedömning av kunden kan göras, 

där annan information går att komma åt tidigare i processen. Exempelvis som Joachim 

berättade att revisorn idag kan googla en kund innan de accepterar den, för att få fram 

relevant information.  

 

Informationen som revisorerna får skickade till sig från sina klienter är i SIE-format 

utifrån vad som framgått av intervjuerna. SIE-formatet utgår från redovisnings-

programmet och kan exportera samt importera bokföringsdata som kan användas för 

bokslut, skatt, analys och deklaration (Sie, 2017). Ända sedan början av 2000-talet har 

revisorerna arbetat mot en mera papperslös struktur (Bierstaker et al., 2001). Hälften av 

revisorerna nämner att de idag får mindre information i pappersformat. Två av 
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revisorerna har uppmärksammat att kundkontakten har minskat i planeringsfasen då 

filerna skickas digitalt. Vi tror det beror på att informationen mellan kunder och 

revisorer idag skickas just digitalt via SIE-filer. Att kunden fysiskt inte behöver träffa 

sin revisor för att lämna information, vilket dessa två revisorer uppfattat som att 

kundkontakten minskat. Jenny påpekade detta i följande citat: 

 

“Det personliga mötet är viktigt och det tror jag blir mindre och mindre i och med 

digitaliseringen.”  – Jenny, Deloitte 

 

Om dokumenten blir mer av elektronisk art kan beredning och beslutsfattande 

underlättas hos revisorerna (Banker et al., 2002). När revisorn får tillgång till mer 

information möjliggörs mer interna dataanalyser för att skapa en bättre förståelse för 

kundens verksamhet (Murphy & Tysiac, 2015). Det går i linje med samtliga tillfrågade 

revisorer som anser att de idag har bättre revisionsverktyg till att utföra sina analyser 

och tre av åtta tycker att digitalisering överlag lett till fler analyser i planeringen. Vi 

tolkar det som att det idag finns mer information för revisorerna att tillhandahålla då den 

i större utsträckning lagras elektronisk. Detta har lett till bättre analysverktyg som 

hjälper revisorn med att utföra interna dataanalyser. Att kunna analysera stora mängder 

information är en strategisk nödvändighet för företag i framtiden menar Alles et al. 

(2008).  

 

Planeringen ska ge en förväntning av vad de finansiella rapporterna ska innehålla 

genom att skaffa sig kunskap om organisationen, men även att bedöma vilka interna 

kontroller som behövs (Bierstaker et al., 2001). Hälften av revisorerna ansåg att de idag 

i planeringsfasen behöver fokusera mer på att förstå företagens interna kontroller. Det 

menar även Cohen et al. (2002) som säger att revisorer lägger större vikt i att de interna 

kontrollerna fungerar som de ska. Vilket i sin tur kan leda till minskad risk (ISA, 2006). 

Gupta & Kohli (2006) menar att dagens affärssystem skapar förutsättningar att driva 

verksamheter mer integrerat. Affärssystem används i större utsträckning för att integrera 

olika system, men även för att möjliggöra lagring och spridning av information 

(O’Brien och Marakas, 2011). Detta går i linje med att hälften av revisorerna idag 

nämner att digitaliseringen gjort att de måste göra en ny typ av bedömning på de interna 

kontrollerna då kundernas affärssystem utvecklats. Vi ser att revisorernas bedömning av 

de interna kontrollerna inte har förändrats, däremot så tolkar vi det som att själva sättet 



  
 

53 

som bedömningen utförs på har förändrats. Att revisorerna måste skapa sig en förståelse 

för kundens affärssystem, då de blir allt mer avancerade och integrerade, för att kunna 

bedöma vilka interna kontroller som kommer behövas. Detta är någonting Jenny 

poängterar, att revisorn måste sätta sig in i informationen de får, så att de förstår hur 

hela flödet hos kunden fungerar. 

 

Inneboende risk kan ses som risken för att vissa typer av transaktioner, värderingar och 

annan information kan vara högre än för andra (ISA 200, 2014). Hanteringen av 

inneboende risker likt komplicerade värderingar och komplexa system anser samtliga 

revisorer har blivit lättare att hantera på grund av digitaliseringen. Anledningen till att 

det blivit lättare tyckte sju av åtta berodde på att nya analysmetoder har förenklat arbetet 

med inneboende risker. Allen et al. (2006) menar att datorstöd idag är så pass viktigt i 

revisionen att kunskaper kring detta ibland till och med blir viktigare än revisorns 

branscherfarenheter. Murphy & Tysiac (2015) beskriver att revisorer idag kan göra mer 

dataanalyser med den information företagen ger ifrån sig, vilket även visas i 

revisorernas svar. 

 

Vad som i planeringen beslutas att vara av väsentlighet är det som senare kommer att 

granskas i revisionen (ISA 320, 2009), där målet är att minska antalet risker (ISA 315, 

2013). Vilka väsentlighetsbelopp revisorn väljer varierar beroende på organisationens 

storlek och hur länge de varit verksamma (Carrington, 2010). Enligt Orman (2013) 

kommer den ökade takten inom teknologin leda till nya risker. Bible et al. (2005) 

påpekar att riskerna i en digitaliserad miljö blir fler för revisorn. Hälften av revisorerna 

svarar att kundens storlek och deras då mer utvecklade affärssystem spelar stor roll i 

deras förutsättningar att hantera inneboende risker i planeringen. Det vill säga beroende 

på hur stor kundens organisation är måste revisorn anpassa sin riskbedömning. Vi tolkar 

det som att om kunden är större har den ofta mer komplicerad teknologi och vad som då 

anses väsentligt inför granskningen kommer skilja sig gentemot mindre kunder. Två 

revisorer anser att digitaliseringen lett till mer komplexitet kring de inneboende riskerna 

då fler parametrar samverkar. Vi tror att komplexiteten bottnar i att fler variabler 

presenteras kan det göra processen ännu mer komplicerad då revisorn inte förstår hur 

dessa variabler hänger samman eller hur de ska analyseras.   
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Allen et al. (2006) säger att för revisorn ska kunna göra bra riskbedömningar krävs det 

kunskap inom både branschen och IT. Det anser även majoriteten av revisorerna, att 

revisorns IT-kunskap är viktig för att få kvalité på revisionen. Sju av åtta revisorer anser 

att det framförallt krävs grundläggande IT kunskaper för att kunna hantera det 

vardagliga arbetet. Vi har förstått under intervjuerna att revisorn redan i planeringen 

måste besitta de mest generella IT-kunskaperna för att kunna utföra en korrekt 

bedömning innan granskningen. Exempelvis som Mikael berättade; revisorn måste inte 

veta hur de programmerar utan bara hur de använder verktygen. Däremot vid kunder 

som har väldigt komplicerade system används revisorer som besitter på mer kunskap 

inom IT. Fem av de åtta revisorerna anser dock att deras IT-kunskaper kommer bli 

viktigare på sikt när det kommer till att hantera inneboende risker. Eftersom 

utvecklingen går allt snabbare (Murphy & Tysiac, 2015), tolkar vi det som att 

komplexiteten kring inneboende risker kan komma att öka med framtiden. Att revisorn 

då sitter på mer IT kunskap blir ett måste för att hantera komplicerade värderingar och 

transaktioner. Enligt Allen et al. (2006) är det även så att revisorer ofta överskattar sina 

IT-kunskaper när det gäller att hantera och förstå kundernas affärssystem. Vi uppfattar 

det som att revisorerna förstår innebörden av hur viktig IT-kunskapen är, men att 

samtliga revisorer anser att hanteringen av inneboende risk överlag blivit lättare. Vi gör 

tolkningen att revisorerna å ena sidan säger att IT-kunskaper blir viktigare, men å andra 

sidan säger att inneboende risker har blivit enklare att hantera trots mera avancerade 

system. Detta anser vi tyder på att revisorer idag kan överskatta sina IT-kunskaper då, 

som vi förstått det, de endast besitter grundläggande kunskaper inom IT.  

 

Enligt ISA 200 (2014) är en inneboende risk att företagen använder komplexa system. 

Detta har revisorerna själva påpekat tidigare när hälften nämnt att planeringen idag 

fokuserar mer på företagens interna kontroller av systemen. Revisorn måste förstå 

kundens system för att kunna utvärdera kvalitén i de olika delarna (Porter et al., 2008). 

Vi tolkar det därför som att revisorerna idag hos sina klienter stöter på avancerade 

affärssystem som planeringen måste fokusera på för att minska den inneboende risken. 

Samtidigt har de tillgång till revisionsverktyg där de kan föra in informationen med 

hjälp av SIE-filer och utföra analyser, vilket de anser underlättar arbetet med de 

inneboende riskerna. Dock menar revisorerna att det krävs en viss IT-kunskap där de 

ibland kallar in specialister för att kunna bedöma tillförlitligheten i den interna 



  
 

55 

kontrollen, men även att det kommer bli viktigare på sikt att alla revisorer har mer IT-

kunskaper.  

 

5.2 Digitaliseringens påverkan på granskning av räkenskaperna och 
förvaltningen  
Granskningen syftar till att ge underlag för revisorns ställningstagande i revisions-

berättelsen (FAR, 2006). Granskningen kan genomföras på två olika sätt, antingen 

genom granskning av kontroller eller substansgranskning (FAR, 2006). Revisorn måste 

samla in tillräckligt med revisionsbevis för att kunna dra slutsatser om dessa (ISA 500, 

2009). Bierstaker et al. (2001) förklarar att revisorns granskning är baserad på den data 

som revisorn samlar in, att det idag går att utföra fler analyser istället för att 

substansgranska. Skulle det ändå finnas behov att substansgranska så kan revisorn göra 

effektivare urval och analysera hela populationer av data och inte bara ett begränsat 

urval (Murphy & Tysiac, 2015). Sju av revisorerna poängterar detta då de anser att det 

idag finns effektivare revisionsverktyg att tillgå. Majoriteten anser även att det idag går 

att göra mer analyser på hela populationer av transaktioner. Detta tolkar vi som att den 

traditionella substansgranskningen i form av stickprov minskar, vilket även tre revisorer 

påpekat. Istället använder sig revisorerna i större omfattning av analytiska program som 

kan generera mer relevanta poster. Moberg et al. (2014) förklarar att revisorn inte kan 

granska allt utan ett urval måste göras redan i planeringen för att sedan 

substansgranskas. Detta tolkar vi har förbättrats i dagsläget mot hur det var tidigare, 

enligt revisorernas svar om de bättre revisionsverktygen och digitaliserings möjlighet 

till att välja ut ett effektivare urval till sin substansgranskning. Genom att analys-

verktygen är halvautomatiserade, där programmen själva kan ta fram väsentliga poster, 

effektiviseras urvalet då revisorn bara behöver skriva in vilka poster de söker. Detta 

poängteras i Pers citat: 

 

“Vi blir oerhört mycket mer effektiva att plocka fram det som ser konstigt ut. Vi kan 

också̊ verifiera att det ser riktigt ut på̊ ett mycket effektivare sätt än tidigare.” - Per, EY 

 

Banker et al. (2002) menar att kunskapsdelningen inom programmen gör det lättare för 

revisorerna att få fram beslutsunderlag. Denna kunskapsdelning inom programmen 

menar samtliga revisorer har lett till att det idag finns halvautomatiserade moment i 

revisionen, där alla revisorer kan lägga in data. Pilotrevisorn berättade att flera revisorer 

idag kan arbeta med samma kund då alla kan lägga in sina avvikelser i systemen. Det 
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leder till att informationen kring en kund kan samlas på samma ställe och därför göra 

revisionsprocessen mer effektiv för alla. Tre av revisorerna anser att det idag går 

snabbare att få fram underlag, vilket vi tror kan bero på att informationen bli mer 

lättåtkomlig i systemen. Hälften av revisorerna nämner att underlagen blivit flera just 

för att mer information samlas i systemen. Däremot anser majoriteten av revisorerna att 

det inte behövs fler underlag i en digitaliserad miljö för att göra den traditionella 

granskningen. Banker et al. (2002) menar att de automatiserade arbetsuppgifterna i 

systemen leder till tidsbesparingar och underlättar beslutsfattandet. Det går i linje med 

revisorernas svar om att de idag har snabbare åtkomst till underlagen och att 

pålitligheten förbättrats på grund av de automatiska kontrollerna.  

 

FAR (2006) skriver att det viktigaste för revisorn att granska är om klientens 

beskrivning av de interna kontrollerna stämmer överens med hur de praktiskt fungerar. 

Risken i de interna kontrollerna är kontrollrisken. Kontrollrisk är enligt ISA 200 (2014) 

risken för att företagens interna kontroller inte upptäcker, förhindrar eller rättar felaktig-

heter. Sett till revisorernas svar så anser sju av åtta att sannolikheten för att upptäcka, 

förhindra samt rätta felaktigheter har förbättrats på grund av digitaliseringen och hälften 

anser att det är för att det idag finns automatiska kontroller som minskar risken för 

manuella fel. Bierstaker et al. (2001) menar att om affärssystem förändrar revisions-

processen till att interna kontroller hanteras i systemen, leder det till att felaktigheter kan 

förebyggas i ett tidigare skede.  

 

Hälften av revisorerna anser dock att digitaliseringen leder till att det idag är lättare att 

manipulera den data som finns i systemen och på så sätt gå runt de interna kontrollerna. 

Detta tolkar vi som att revisorns arbetssätt för att granska de interna kontrollerna 

förändras då en ny risk uppstått och en ny noggrannhet krävs för att informationen 

verkligen ska stämma. Däremot betonar samtliga revisorer att det fortfarande krävs en 

skeptisk inställning till de underlag som framställs elektroniskt då det kan förekomma 

just manipulation av underlaget, vilket minskar den risken. Tre av revisorerna nämner 

att det fortfarande krävs viss manuell kontroll för att kunna säkerställa pålitligheten i de 

interna kontrollernas sannolikhet att upptäcka felaktigheter. Torbjörn påpekar att han 

faktiskt anser att kundernas komplexa system lett till en försämrad möjlighet att granska 

de interna kontrollerna. Där menar majoriteten av revisorerna att revisorn inte får 
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glömma sin professionella bedömning angående materialet, kunskap som kommer med 

erfarenhet är fortfarande viktigt.    

 

Upptäcktsrisk är enligt ISA 200 (2014) risken för att väsentliga fel inte upptäcks vid 

revisionen och därför är den beroende av inriktningen på revisorns granskningsåtgärder 

samt dess omfattning. ISA 200 (2014) beskriver att upptäcktsrisken är en funktion av 

effektiviteten i en granskningsåtgärd och revisorns tillämpning av den. Majoriteten av 

revisorerna svarade att sannolikheten att upptäcka fel har ökat på grund av 

digitaliseringen. Exempelvis berättade Per att inbyggda kontroller i systemen 

säkerställer transaktioner, vilket minskar manuella risker samt att analysmängden 

underlättar vid hittandet av felaktigheter. Majoriteten av revisorerna ser dock att det 

finns en risk kring att de får en övertro till systemen som tillhandahåller informationen. 

Krahel & Vasarhelyi (2014) menar att framväxten av system som hanterar fler 

transaktioner har lett till mer information för revisorerna att analysera i deras arbete. Då 

revisorerna får tillgång till fler underlag i programmen, kan de med hjälp av verktygen 

begära ut den informationen de söker. Två av revisorerna påpekar dock att risken kan 

bli förhöjd om revisorn inte har tillräckligt med IT-kompetens för att använda 

programmen. 

 

5.3 Digitaliseringens påverkan på rapportering gentemot 
intressenterna 
Slutprodukten av en revision är revisionsberättelsen där revisorn uttalar sig om 

årsredovisningen, bokföringen samt förvaltning av företaget. Annan rapportering som 

revisorn kan bidra med till klienterna är att påpeka brister som noterats under revisionen 

kring deras interna kontroller och informationssystem (FAR, 2006). Enligt samtliga 

revisorer har rapporteringen inte påverkats av digitaliseringen. Dock nämner fem av 

revisorerna att digitaliseringen har möjliggjort för bättre hjälpverktyg i rapporteringen 

som gör det snabbare att komma fram till en rapport. Detta tolkar vi som att 

digitaliseringen inte har förändrat sättet revisorerna rapporterar på, men att det istället 

har blivit lättare och mer effektivt att komma fram till en rapport genom revisions-

verktygen. Exempelvis Mikael påpekar att effektiviteten ökat markant då revisions-

programmen snabbare tar ut rapporter.   

 

Enligt aktiebolagslagen 9 kapitel 31 § om rättvisande bild ska revisionsberättelsen alltid 

innehålla uttalande om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
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delar. Den ska även innehålla uttalanden om fastställande av resultat och balansräkning, 

uttalande om dispositionen av bolagets vinst eller förlust samt ett uttalande om 

ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Sex av revisorerna anser att 

digitaliseringen har möjliggjort en säkrare rapport som ökar möjligheten att ge 

intressenterna en rättvisande bild. Vi tolkar det som att revisorerna genom bättre 

revisionsverktyg kan göra en säkrare rapport. Detta för att det är lättare att upptäcka 

felaktigheter i informationen som granskats och därmed blir informationen som visas 

mer korrekt. På så vis ökar möjligheten att ge intressenterna en mer rättvisande bild av 

företaget.  

 

5.4 Digitaliseringen kan leda till löpande revision  
Enligt Chan & Vasarhelyi (2011) behöver revisionsprocessen förändras till att den ska 

ske i realtid då revisorerna har kundernas ekonomi i realtid genom affärssystemen. 

Löpande revision kännetecknas av att det är en omfattande elektronisk revisionsprocess 

som gör det möjligt att försäkra sig om att den fortlöpande informationen som företagen 

har stämmer (Rezaee et al., 2002). Efterfrågan på löpande revision har ökat då tjänster 

såsom att upptäcka bedrägerier och förebygga riskhantering har uppkommit. Genom 

realtidsdata kan dessa tjänster hjälpa revisorn att vara ett verktyg för storskaliga 

analyser (Sun et al., 2015). Alla revisorer berättar att löpande revision idag ännu inte 

finns, dock berättade Joachim att det till viss mån används när de granskar den löpande 

revisionen under året. Hälften av revisorerna anser att en sådan här typ av realtids-

granskning blir oeffektivt idag då revisorn kommer lägga tid på att granska poster som 

är tillfälliga och som i ett senare skede kommer korrigeras av företaget själva. Tre av 

revisorerna anser också att den här typen av realtidsgranskning endast är möjlig att 

genomföra på större bolag där de får tillgång till mycket data. Det menar Alles et al. 

(2008) då företagen som granskas i realtid behöver ett väl uppbyggt affärssystem som 

möjliggör för revisorerna att strukturera och hantera mer data. Vi tolkar löpande 

revision som ett begrepp som fortfarande finns mer i teorin idag än vad det faktiskt 

implementerats, i alla fall i Sverige. Samtliga revisorer anser dock att de ser mycket 

möjligheter då de kan fånga problem tidigare och på så vis göra en bättre och 

effektivare revision. Detta tror vi visar på att löpande revision i framtiden kan bli väldigt 

aktuellt då revisorerna ser mycket möjligheter med det.  
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5.5 Teknologiska risker med digitaliseringen 
Enligt Orman (2013) kan informationsteknologi sammankopplas med risk, mycket för 

att teknologin växer i snabb takt, men även för att många teknologier samverkar med 

varandra. Två av revisorerna nämner att digitaliseringen har medfört att riskerna förhöjs 

då revisorn får tillgång till för mycket information och på så vis har svårt att sålla i 

materialet som de har tillgång till. Vi tycker detta är ett viktigt problem att ta upp då 

revisorn idag får tillgång till mer information, vilket majoriteten av respondenterna 

svarade. Att detta då kan medföra risker på grund av teknologins snabba utveckling, 

vilket Orman (2013) nämner, gör att revisorerna måste ta hänsyn till detta. Bible et al. 

(2005) tar upp att revisorn behöver lägga mer tid på att navigera och lägga upp strategi 

för revisionen i revisionsprogrammen, för att minska risken i revisionen. För att minska 

risken menar Bible et al. (2005) att mjukvaruprogrammen behöver förbättras genom 

exempelvis lättare kunna navigera i olika dokument för att minska tidsåtgången. Enligt 

två av revisorerna så har risken förhöjts då de har tillgång till mer komplicerade system 

som enligt dem kan göra att revisorn blir mindre effektiv i sin revision. Tre av 

revisorerna menar även att mängden information som ökat har lett till att det blivit mer 

tidskrävande att arbeta. Vår tolkning är då att komplicerade revisionssystem kan förhöja 

riskerna om revisorn inte besitter tillräckligt med kunskap om systemet. Även den 

ökade mängden information kan bli ett problem om revisorerna inte kan sålla vilken 

information som är relevant, vilket även blir tidskrävande. Däremot så anser ändå 

hälften av revisorerna att mer information är en positiv utveckling för branschen, som vi 

tror beror på hjälpen från de nya revisionsverktygen. 

 

Informationssystem möjliggör idag spridning av information genom sina aktiviteter 

(O’Brien & Marakas, 2011), där teknologin är en stor drivkraft som även skapar 

förutsättningar inom organisationen (Gupta & Kohli, 2006). Att informationen i allt 

större utsträckning lagras elektroniskt (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013) tycker alla 

revisorer är positivt. Däremot tycker majoriteten att problemet med sekretess är en stor 

risk som kommer tillsammans med att mer information lagras elektroniskt. Det gör att 

obehöriga personer kan få tillgång till känslig information. Exempelvis som Joachim 

berättade att vem som helst kan komma åt informationen idag, det krävs bara kunskap 

för det. Sekretess problematiken är utbredd och företagen måste förstå hur de ska kunna 

motverka dessa (Ali et al., 2015). Tre av revisorerna nämnde även serverkrascher som 

en risk med digitaliseringen, att de idag blir mer beroende av att allt fungerar så att 
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arbetet inte stannar upp. Vi tolkar det som att digitaliseringen kommer med nackdelar 

oavsett vilken bransch den verkar i, däremot så krävs det att företagen rustar för dessa 

nackdelar. Mikael nämner att de använder sig av back-uper, säkerhetsprogram och 

undviker onödiga risker som att skicka känsliga mail utan att kryptera dem. Dock 

utifrån revisorerna så väger ändå digitaliserings fördelar över och många möjligheter 

går att finna.   

 

5.6 Digitaliseringen leder till kunskapsgap 
Enligt Allen et al. (2006) behöver revisorn kunskap inom både branschen och IT för att 

kunna bedöma risker. Allen et al. (2006) menar också att IT-specialister har en bättre 

förmåga att se fler risker med implementeringen av nya affärssystem än vad revisorn 

har. Datorstöd i revisionen har ökat och på så vis blivit en väldigt viktig del av IT-

kompetensen (Allen et al., 2006). Kiesow (2014) menar därför att revisorns kunskap 

inom IT behöver vara på samma nivå som de systemingenjörer som gjort kundernas 

affärssystem. Två av revisorerna påpekar att det finns ett kunskapsgap inom IT hos 

dagens revisorer som gör att riskerna har förhöjts. Exempelvis Torbjörn menar att 

digitaliseringen medför en uppenbar risk för en äldre åldersgrupp revisorer då de 

kommer göra ett sämre arbete i den digitala miljön. Vi tror det ligger någonting i det 

Torbjörn säger, att riskerna förhöjs om revisorerna som utför arbetet inte har tillräcklig 

med kunskap inom IT. Det gäller både för klientens affärssystem samt revisions-

verktygen som revisorerna använder som egentligen ska möjliggöra för lägre revisions-

risk. Dock menar majoriteten av revisorerna att IT kompetensen inte behöver vara på 

den nivå som hos systemingenjörerna.  

 

För att risken att revisorerna inte besitter tillräcklig kunskap inom IT ska bli lägre menar 

Per och Torbjörn att varje revisor måste kunna en del av det som deras IT specialister 

inom revisionen kan. De anser att kunskapsgapet måste stängas genom att kraven för att 

bli auktoriserad uppdateras där mer IT läggs till. De menar också att det behövs mer 

utbildning inom just IT, vilket borde uppmärksammas i skolan och på universiteten. 

Detta för att de anser att om revisorn inte förstår IT-miljön så ser de inga risker med 

den, men det är faktiskt där som fler risker är kopplade till i och med digitaliseringen. 

Allen et al. (2006) menar att IT-specialister har större förmåga att se fler risker i 

affärssystemen samt att IT-kompetensen kan bli viktigare än revisorns erfarenheter i 

allmänhet i vissa situationer. Det menar även Sood et al. (2015) då kunskap inom 
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revisionsverktyg är en av de viktigaste förutsättningarna för att göra en bra bedömning 

av risker. Vi tolkar detta som att revisorns kunskap och risk till stor del hör ihop, har 

inte revisorn rätt kunskaper inom IT kommer riskerna inom revisionen bli förhöjda. Det 

påpekar Per i följande citat: 

 

“Varje revisor måste kunna en del av det som en IT-revisor kan framöver. För om man 

inte förstår IT-miljön så ser man inga risker med den, men det är faktiskt där som fler 

och fler kontroller sätter sig och det är där som mer och mer risker är kopplade.” – 

Per, EY 

 
5.7 Samlad bild av analysens resultat  
I figur 5.1 redogörs det med nyckelord hur gråzonen i figur 2.5, alltså vår 

forskningsfråga, blev besvarad utifrån analysen. Dessa nyckelord kommer vi sedan 

diskutera i slutsatsen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Nyckelord som besvarar vår forskningsfråga.  
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6 Digitaliseringen förändrar riskerna inom revisionen 
 

I vårt sjätte kapitel kommer vi besvara vår forskningsfråga genom att redogöra för hur 

digitalisering har förändrat arbetsmetodiken och på så vis riskerna inom revisionen. Vi 

kommer utgå ifrån föregående kapitels diskussion, samt figur 5.1, för att se vilka 

slutsatser som kan dras. Även en diskussion kring studiens betydelse för branschen samt 

betydelse ur ett teoretiskt perspektiv presenteras. Vidare kommer vi ge förslag till vad vi 

anser hade varit intressant att fortsätta forska kring.  

 
6.1 Kraven för att bli auktoriserad revisor måste förändras 
Vi har kommit fram till att digitaliseringen lett till mer information för revisorerna att 

hantera. Detta har förändrat arbetsmetodiken för revisorerna genom uppkomsten av 

avancerade analysverktyg som hanterar informationen samt stödjer revisorn i sitt arbete 

under revisionsprocessen. Dessa analysverktyg är halvautomatiserade vilket har lett till 

att revisorerna blivit mer effektiva i revisionsprocessen. Revisionen kan även 

genomföras med lägre revisionsrisk genom att;  

1. Inneboende risker har minskats då revisorerna idag får hjälp av sina program 

med hantering och beräkningar av komplicerade värderingar, transaktioner och 

komplexa system. Detta kan dock få motsatt effekt på riskerna om revisorernas 

IT-kunskaper är bristande. Då kan det leda till minskad förståelse för 

programmen och felaktig information kan ligga som grund för revisionsbevisen. 

2. Kontrollrisken har blivit lägre idag då revisorerna kan använda sig av 

analysprogram som granskar kundernas interna kontroller för att säkerställa att 

de får korrekt information. Denna utveckling har enligt vår studie påvisat att 

kontrollrisken har reducerats på det villkoret att revisorerna måste förstå sig på 

de system som de använder samt de kontroller som deras kunder applicerar i 

sina system. 

3. Upptäcktsrisken har blivit lägre då revisorn idag enklare kan upptäcka 

väsentliga felaktigheter. Analysverktygen gör att hela populationer av 

transaktioner kan föras in i system för att sedan när revisorn begär det, tar 

verktygen ta fram dessa felaktigheter. Det förutsätter att revisorerna förstår hur 

de ska använda sig av de nya verktygen för att kunna upptäcka felaktigheterna, 

så att inte risken förhöjs istället. 
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Även om digitaliseringen lett till att revisionsrisken blivit lägre har dock en ny typ av 

risk uppstått; revisorns IT kunskaper. För att kunna använda sig av de nya analys-

verktygen krävs en viss IT-kunskap som de flesta revisorer vi intervjuat idag besitter. 

Däremot i en tid där den digitala transformeringen påverkar i stort sett alla branscher i 

samhället, påverkas även revisorernas kunder. När kundernas system bli allt mer 

avancerade måste revisorn få allt mer avancerade IT kunskaper för att kunna granska 

dessa system. Idag använder revisionsbyråerna speciella revisorer med extra kunskap 

inom just IT för att hantera kunder med avancerade system. Dock ur ett långsiktigt 

perspektiv ser vi att alla revisorer måste besitta en avancerad IT kompetens då kunderna 

rör sig åt ett mera IT baserat arbetssätt. Annars kommer vi om några år ha en hel grupp 

med revisorer vars kunskap nästan blir oanvändbar då de inte kan granska sina kunder 

längre. Vi har därmed utifrån uppsatsens resultat kommit fram till att revisorns IT 

kompetens måste bli bättre för att kunna förbli aktuell i branschen och säkerställa en 

tillförlitlig revision i framtiden. Vi tror att det finns två sätt att lösa detta på; 

 

• Det första är att kraven för att bli auktoriserad revisor förändras. Att det ska 

krävas mer IT baserad kompetens för att bli godkänd, antingen då revisorn måste 

ha ett visst antal högskolepoäng med IT, eller att provet innehåller en IT-del där 

revisorn gått eventuella utbildningar innan för att förbereda sig.  

 

• Det andra är att universitet och andra utbildningar lär ut mer om IT och därmed 

förbereder de kommande revisorerna. Dock förutsätter det att “rätt” kunskap lärs 

ut så att eleven har nytta av denna vid då exempelvis granskning av interna 

kontroller. 

 

6.2 Studiens betydelse ur ett teoretiskt perspektiv 
Att företag måste anpassa sig efter mängden information som ska hanteras har pågått i 

många år (Bierstaker et al., 2001; Ghasemi et al., 2011). Att mer information lagras 

elektroniskt, att det blir fler transaktioner och ännu mer information gör att nya analyser 

måste ske på den nya mängden data (Alles et al., 2008; Krahel & Vasarhelyi, 2014; 

Murphy & Tysiac, 2015). Det ligger i linje med våra resultat då vår studie, enligt 

samtliga intervjuade, pekar på att mängden information blivit betydligt större. Vi kan se 

att anledningen till att revisorerna idag kan hantera mängden information beror just på 

de nya analysverktygen. Vilket idag gör att vi inte ser att mängden ökad information 
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leder till en högre risk inom revisionen. Om vi ser till historiska mönster kring arbets-

metodikens utveckling under 2000-talet utifrån Bierstaker et al. (2001) och Banker et al. 

(2002) ligger våra resultat angående arbetsmetodikens förändring i linje med deras. Vi 

har däremot forskat ett steg längre för att se hur även riskerna förändrats.   

 

ISA 200 (2014) beskriver hur inneboende-, kontroll- samt upptäcktsrisken kan 

fastställas inom varje kategorisering. ISA 200 nämner därmed inte hur dessa risker har 

påverkats idag, utan mer vad riskerna innebär. Vi valde att studera hur digitaliseringen 

faktiskt förändrat dessa risker inom revisionen. Resultatet av vår studie visar att dessa 

risker blivit lägre på grund av den digitala transformeringen inom branschen, under 

förutsättningen att revisorn besitter en viss IT-kompetens för att inte skapa 

begränsningar i revisionen. Vilket även blir vårt forskningsbidrag. Dock utgick vår 

studie endast ifrån de sex största byråerna i Sverige, vilket gör att resultatet inte behöver 

bli det samma på mindre byråer. Utan där kan det behövas vidare forskning kring.    

 

Andra forskare som Chan och Vasarhelyi (2011) och Sun et al. (2015) påpekar att 

löpande revision är en nödvändighet i revisionen så att riskhanteringen kan förebyggas, 

det vill säga revisionsrisken bli lägre. Det är någonting vi inte kunnat se i vår studie. Det 

vi kunnat se är att löpande revision som den beskrivs i teorin idag inte är applicerat i 

Sverige, vilket kan bli ett bidrag till forskningen. Däremot skulle det i framtiden, enligt 

de intervjuade, kunna vara en lösning för en effektivare revision. Vi tror därmed att vi 

gjort en uppdatering angående teoriernas applicerbarhet och att det skulle vara intressant 

att forska vidare kring den löpande revisionen.    

 

6.3 Varför studien är värdefull för revisionsbranschen 
Teknologin i samhället växer i allt snabbare takt och utsätter företag för nya hot, men 

där även möjligheterna är många att finna (Orman, 2013). För att revisorn ska kunna 

arbeta på bästa sätt för att minska riskerna i revisionen är det väldigt viktigt att denne 

besitter kunskap från både branschen, men även teknologiska sådana (Allen et al., 

2008). Vi ser därför utifrån studiens resultat, där det krävs mer kunskap, att det för 

revisionsbyråerna kan vara av betydelse att ta del av vår uppsats. Då den visar på en ny 

typ av risk i framtiden inom branschen som på ett eller annat sätt måste hanteras.  
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I studien har vi kommit fram till att halvautomatiserade analysverktyg hjälper revisorn 

att göra enklare urval och bedömningar som i sin tur lett till att revisionsriskerna blivit 

lägre. Däremot har vi sett att dessa risker endast minskar till en följd av att revisorn 

förstår och besitter rätt kunskap för att kunna hantera programmen och systemen. Vilket 

hos revisionsbyråerna bör ses som en utmaning att ta på allvar, en majoritet av våra 

intervjupersoner poängterade att IT-kompetens i framtiden kommer ha en viktig roll. Då 

vi är helt övertygande om att systemen, både internt men även hos kunderna, kommer 

bli allt mer avancerade och framförallt omfattande. Kommer det kräva att revisions-

byråerna blir delaktiga i kunskapsutbildningen inom IT hos revisorerna för att förbli 

konkurrenskraftiga. Vi tror även att studiens resultat kan intressera universiteten då de 

behöver förändra sina utbildningar för att hålla sig aktuella inför framtidens utmaningar. 

Vi ser att de har ett stort ansvar för kunskapsutbildningen i samhället och därför kan 

kanske vår studie nyansera tankebanorna hos dem.  

 

Anledningen till att revisorn behöver IT-kunskap är för att kunna säkerställa att 

informationen som visas är korrekt och för att de ska kunna hitta eventuella 

felaktigheter, så att inte digitaliseringen leder till motsats effekt och förhöjer risken. Vi 

har överlag under våra intervjuer reflekterat över att risk i samband med digitaliseringen 

är någonting våra intervjupersoner inte funderat så mycket över. Utan de flesta har 

påpekat att de ser till möjligheterna som kan tillföras. Vi tror därför att vår uppsats är 

viktig då den kan öppna upp för nya tankebanor inom branschen. Att det ligger i 

revisorns arbete att reflektera över risker, även sådana som kan uppstå i samband med 

något så möjliggörande som digitaliseringen. Vi är medvetna om att vår studie inte är 

representativ för alla som arbetar i branschen, vilket ger oss brist i generaliserings-

möjligheter. Däremot så tycker vi ändå att den kan vara intressant för att väcka idéer, 

även om resultatet bör tolkas med viss aktsamhet.   

 

Vi tror även att vårt resultat till viss mån kan appliceras i andra kontexter. Att revisorn i 

framtiden kommer behöva mer IT-kunskap för att kunna hantera sina arbetsuppgifter på 

ett tillförlitligt och kvalitetssäkrat sätt kan även skapa liknande problem i andra 

branscher tror vi. Redovisningsbranschen känns som en självklar miljö, men även inom 

exempelvis banksektorn kommer det krävas mer IT-kunskap hos de anställda. Att 

påpeka komplexiteten med digitaliseringen och de utmaningar som kommer därmed, 
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tror vi är nyttigt för alla branscher i samhället att reflektera kring. Även om vårt resultat 

riktat sig specifikt till revisionen. 

 

6.4 Intressant att forska vidare kring 
Vår studie visar att revisionen blivit mer effektiv och kan genomföras med lägre 

revisionsrisk på grund av den digitala transformeringen. På grund av denna digital-

isering kommer revisorns roll förändras framöver där de måste hantera mer komplexa 

IT-system. För att detta ska vara möjligt behöver revisorerna mer kunskap inom 

systemen de granskar. Vår studie visar på att det finns bristande kunskap inom IT som 

kan förhöja riskerna, men inte vilka dessa kunskaper är. Vi anser därför att det krävs 

vidare forskning med fokus på vilken kunskap som revisorerna behöver kunna inom IT. 

En studie som undersöker hur universiteten, revisionsbranschen samt FAR behöver 

samarbeta för att säkerställa att nyanställda revisorer besitter rätt kunskap inom IT i 

framtiden. Det tror vi är ett måste för att säkerställa branschens nuvarande position i 

samhället. En studie med ett mer generaliserbart resultat för att kunna ge konkreta svar 

på hur utbildning inom området måste se ut.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide för revisorer  

Kontrollfrågor 
1. Vill du vara anonym i denna intervjun? 
2. Är det okej att vi spelar in intervjun? 
3. Hur länge har du arbetat inom revision?  
4. Vad har du för utbildning? 
5. Vad är din titel och vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 
6. Tagit del av FAR:s framtidsstudie? Vad är dina reflektioner om den? 
7. Vad är digitalisering kortfattat för dig?  

 
Planering inom revision består av tre olika delar, intern kontroll, väsentlighet och 
riskbedömning. 
 

• Hur skulle du säga att digitaliseringen har påverkat hur du arbetar med 
planeringen? (Nu och då) 

 
• Ser du att digitaliseringen har förändrat dina förutsättningar för att hantera 

inneboende risker (som exempelvis komplicerade transaktioner, värderingar och 
användandet av komplexa affärssystem?) 

 
• Hur ser du att revisorns IT-kunskaper kan påverka riskbedömningarna? 

 
Granskningen består enligt teorin av två huvudsakliga delar, dessa är granskning av 
kontroller och substansgranskning.  
 

• Hur skulle du säga att digitaliseringen har påverkat hur du arbetar med 
granskning? 

 
• Ser du att digitaliseringen har förändrat dina förutsättningar för att granska risker 

i interna kontroller och sannolikheten att upptäcka felaktigheter? 
 

• Hur ser du på bedömningen kring mängden underlag som krävs i revisionen av 
ett bolag med avancerade affärssystem? 

 
• Anser du att sorten underlagen har förändrats i revisionen på grund av 

avancerade affärssystem? 
 

• Hur ser du på pålitligheten hos den information som visas elektroniskt?  
 

• Anser du att det finns några risker som har förhöjts på grund av digitaliseringen 
(& på vilket sätt)? 

 
Enligt teorin består rapportering av två delar, revisionsberättelsen och annan 
rapportering.  
 

• Hur skulle du säga att digitaliseringen har påverkat hur du rapporterar? 
 
Hur skulle du säga att digitaliseringen påverkat tillförlitligheten att ge intressenterna en 
rättvisande bild (jämfört med hur det var när du började arbeta inom revision)?  



  
 

II 

 
Enligt teorin kommer digitaliseringen i framtiden möjliggöra att man löpande kan 
granska bolagen i realtid. Exempelvis filter i affärssystemen som fångar upp ovanliga 
bokningar och granskar dem direkt.  
 

• Ser du några risker med att använda sig av den här sortens realtidsgranskning?  
• Ser du några specifika delar i revision som du anser inte skulle kunna granskas i 

realtid? 
• Hur tror du att ni skulle kunna arbeta mer med realtidsgranskning och ser du 

några fördelar med det?  
             
Finns det några moment inom revisionen som du idag skulle beskriva som 
automatiserade?  
 
Ser du några risker med att vissa moment inom revisionen (har automatiserats) 
automatiseras?     
 
Hur ser du på att informationen i allt större utsträckning lagras elektroniskt (ej på̊ 
papper).  

• (Har ni några säkerhetsåtgärder? Tar ni back-up?) 
 
Hur påverkar teknikanvändandet och automatiseringar era riskbedömningar av nya 
klienter? 
 
Tror du att revisorns IT-kunskaper påverkar revisionen? 
 
Ser du att det finns några problem med att revisorn får tillgång till för mycket 
information/data? (big data)  
 
Ser du några övriga risker med digitaliseringen än det du redan nämnt? 


