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Sammanfattning 

Bakgrund: Digitalisering är en trend som påverkar hela samhället och alla branscher, så även 

revisionsbranschen. Tidigare forskning har främst pekat på alla fördelar och positiva effekter 

digitaliseringen för med sig för revisorer, och ytterst lite forskning tar upp vilka negativa 

effekter och risker som också finns. Det saknas också forskning kring vilken kompetens en 

revisor behöver ha för att på ett bra sätt kunna möta de med digitaliseringen medföljande 

riskerna. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva revisionsbranschens uppfattning kring vilka risker 

digitaliseringen för med sig och vilka kompetenser revisorer behöver ha för att kunna möta 

dessa risker. Revisionsbranschen är medveten om att kompetensbehovet hos revisorer förändras 

i och med den digitala tillvaron, och vi vill genom vår studie förtydliga vilka specifika risker 

som uppkommer och vilken kompetens som är nödvändig för att möta just dem. Studien kan 

komma lärosäten i Sverige till nytta vid utformningen av framtida revisorsutbildningar.     

 

Metod: I studien används en kvalitativ metod. Det empiriska materialet har samlats in via 

semistrukturerade intervjuer med åtta yrkesverksamma och auktoriserade revisorer från Västra 

Götalands län. Av de intervjuade revisorerna arbetade fyra på större revisionsbyråer och fyra 

på mindre. 

 

Slutsatser: Studien visar att de risker som främst upplevs med digitalisering är att säkerheten 

inte är tillräckligt hög utan att en obehörig part kan få åtkomst till lagrat material och att robotar 

tar över så pass många uppgifter att juniora revisorer förlorar en stor del av de grundläggande 

yrkeskunskaperna. Den visar också att revisorernas vardag kan påverkas negativt genom att 

använda system inte stödjer arbetet och genom att de alltid kan vara tillgängliga. De viktigaste 

kompetenserna hos framtida revisorer anses vara kunskap inom IT och analytisk förmåga. 

 

Nyckelord: digitalisering, risk, revision, kompetens 

  



 

  

Abstract 

Background: Digitalization is a trend that affects the whole community and all industries, 

including the auditing industry. Earlier research has uppermost focused on the advantages and 

positive effects that digitalization brings to auditors, and outermost research focus on which 

negative effects and risks that also exists. It does not exist any research on what competence an 

auditor must have to be able to face those risks.  

 

Purpose: The purpose with this study is to describe auditor's opinion on what risks the 

digitalization brings to them and what kind of competences auditors need to be able to meet 

these risks. The auditing industry is well aware that the auditors competences need to change 

due to the digital existence, and we want to further explain what specific risks that arises and 

what competence that is necessary to meet them. This study can be used by academies in 

Sweden while designing future educations for auditors. 

 

Method: In this study, a qualitative method was used. The empirical data was gathered through 

semi structured interviews with eight working and certified auditors from Västra Götaland 

County. Four of the interviewed auditors worked on a larger audit firm and four worked on a 

smaller firm.  

 

Conclusions: The study shows that the most experienced risks due to digitalization are that the 

safety is not high enough so that an unauthorized person can get access to stored material and 

that robots replace human work in so many tasks that junior auditors loses a great part of the 

elementary knowledge needed in the profession. It also shows that the auditors everyday work 

can be affected negatively when used systems does not work properly and by the possibility of 

always being available. The most important competencies of future auditors considered are 

knowledge within IT and analytical ability. 

 

Keywords: digitalization, risk, audit, competence 
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Förkortningar och definitioner 

 

Automatisering 

Automatisering är, enligt Nationalencyklopedin (2018), en förändring i en process som gör att 

processen i stort sett sköter sig själv. Anledningar till att automatisera processer kan vara för att 

öka effektiviteten och kvaliteten, men också för att avlasta människan som tidigare utfört 

processerna manuellt. 

  

Digitalisering 

Digitalisering är, enligt Cöster och Westelius (2016), de processer där något görs tillgängligt 

elektroniskt eller överförs till en dator och är något som har väsentlig betydelse i dagens 

samhälle. 

 

GDPR 

En förordning om dataskydd som syftar till att skydda enskilda individers grundläggande 

rättigheter. GDPR är en förkortning för The General Data Protection Regulation 

(Datainspektionen, 2019).  

  

IT 

IT är en förkortning för informationsteknologi och sammanfattar de möjligheter som 

utvecklingen inom datorteknik skapat för samhället (Nationalencyklopedin, 2018). 

  

Junior revisor 

En junior revisor är att jämställa med en revisorsassistent och syftar på en person som är ny 

inom yrket. 
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1. Inledning 

I det här kapitlet beskriver vi bakgrunden till vårt problemområde och för en djupare 

diskussion kring problemet. Vi redogör även för de frågeställningar vi ämnar svara på samt 

syftet med studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Digitalisering ses som en megatrend, det vill säga en trend som i grunden förändrar samhället 

(PwC, 2018). Den har medfört att de flesta processer i ett företag idag är digitaliserade (Alles, 

Kogan & Vasarhelyi, 2008) och inom det företagsekonomiska fältet har användandet av digital 

teknik medfört en förbättring av noggrannheten och tillförlitligheten i producerad data. Det har 

även lett till högre effektivitet, eftersom det tar betydligt kortare tid att sammanställa och 

analysera material med hjälp av en dator gentemot att göra samma sak för hand (Akbar och 

Suraida, 2017). 

 

För revisorsyrket har digitaliseringen medfört att dess förutsättningar kraftigt förändrats under 

senare år (Revisorsinspektionen, 2018a). Det är numera möjligt för en revisor att till exempel 

hantera dokument online istället för i fysisk form. Digitaliseringen har också medfört att det är 

möjligt att granska större mängder information än tidigare och att repetitiva, enklare uppgifter 

kan utföras av en robot istället för av en människa (Kempe, 2016). 

 

De många fördelarna till trots innebär digitalisering också ett flertal risker: sparad data kan gå 

förlorad på grund av tekniska haverier, obehöriga personer kan komma åt konfidentiell 

information och sprida den vidare och felaktiga beslut kan tas utifrån en alltför hög tilltro till 

material producerat av dator (Miller, 2013). För att kunna fortsätta uppfylla revisionens syfte - 

att på ett oberoende sätt kunna säkerställa att den information som företaget förmedlar till sina 

intressenter är korrekt och tillförlitlig (Catasús, Hellman och Humphrey, 2013) - behöver 

revisorerna ha tillräckligt god kompetens för att hantera dessa risker. 
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1.2 Problemdiskussion 

De risker digitaliseringen medför och de förändrade förutsättningarna för revisorsyrket i och 

med den allt mer digitala tillvaron ställer nya krav på en revisors kompetens. Tidigare har det 

varit obligatoriskt med en examen inom företagsekonomi för att bli auktoriserad revisor, men 

utifrån att omvärlden förändras har Revisorsinspektionen valt att ändra utbildningskraven sedan 

2018. Numera är det tillåtet med en examen inom valfritt huvudområde, till exempel IT, så att 

människor med annan kompetens än inom just företagsekonomi också kan bidra till revisionen 

(Revisorsinspektionen, 2018c). 

 

De tre områden där digitaliseringen förväntas ha mest påverkan för revisionsbranschen är 

molntjänster, Big Data och automatisering. En molntjänst är ett verktyg eller en tjänst som är 

möjlig att använda online, såsom bokföringsprogram eller lagring av material. Fenomenet Big 

Data innebär produktion av enorma mängder data och automatisering betyder att många av de 

uppgifter som tidigare utförts manuellt, av till exempel juniora revisorer, istället kan utföras av 

datorprogram eller robotar. För revisorer medför det här flera fördelar: de kan komma åt lagrat 

material online och ha möjlighet att arbeta från vilken plats de än önskar, de kan granska mycket 

större mängder data än tidigare och därmed försäkra sig om att den revision de utför verkligen 

är tillförlitlig och de kan undkomma repetitiva, enklare uppgifter genom att en robot eller ett 

datorprogram kan utföra dem istället (Kempe, 2016).  

 

Den förväntade påverkan från en alltmer digital tillvaro är dock inte enbart positiv, det finns 

flera risker kopplade till molntjänster, Big Data och automatisering som revisorer behöver vara 

medvetna om och kunna hantera. Inom molntjänster antas de största riskerna vara att sparad 

data kan gå förlorad eller manipuleras, antingen på grund av tekniskt haveri eller på grund av 

obehörig parts påverkan (Yang och Xiahoa, 2011). Big Data medför, som tidigare nämnts, goda 

möjligheter att analysera stora mängder data, men det förutsätter att både revisorn och de system 

revisorn använder sig av kan hantera dessa mängder och lyckas urskilja de väsentliga delarna 

(Warren, Moffitt och Byrnes, 2015). Automatisering innebär en risk i att revisorerna slutar 

använda sig av sin bedömningsförmåga och istället litar till fullo på det som datorerna 

producerar - och därmed riskerar missa viktiga avvikelser (Miller, 2013; Akbar och Suraida, 

2017).   
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De risker användningen av digitala processer medför innebär att revisorer behöver förändrad 

kompetens gentemot tidigare för att lyckas möta och hantera dem på ett godtagbart sätt. 

Tidigare forskning har konstaterat att kompetens inom IT är mycket viktigt, för att revisorn 

både ska kunna förstå och använda sig av den teknik de har till sin hjälp i det dagliga arbetet. 

Det har även påtalats att en revisor behöver ha välutvecklad analytisk förmåga för att komma 

till korrekta slutsatser och utföra tillförlitliga revisioner (Chaffey, Van Peursem och Low, 

2011).  

1.3 Frågeställningar 

Utifrån vår problemdiskussion har vi formulerat vår huvudfråga: “Vilka risker uppfattar 

revisorer att digitaliseringen medför för revisionsbranschen i samband med revision?”. Vi vill 

också besvara följdfrågan: “Vilken kompetens upplever revisorer behövs för att möta dessa 

risker?” 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att förtydliga vilka specifika risker digitaliseringen medför för 

revisionsbranschen och beskriva vilken kompetens yrkesverksamma revisorer upplever att de 

behöver för att hantera dem. Revisionsbranschen är idag redan medveten om att 

kompetensbehovet hos revisorer förändras i och med den digitala tillvaron. Den här studien kan 

dock komma svenska lärosäten till nytta vid utformningen av framtida ekonomutbildningar med 

inriktning mot revision. 
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2. Referensram 

 

Syftet med studien är att förtydliga vilka specifika risker digitaliseringen medför för 

revisionsbranschen och beskriva vilken kompetens yrkesverksamma revisorer upplever att de 

behöver för att hantera dem. Det här kapitlet inleds med en presentation av teorier kring risk. 

Därefter presenteras specifika risker revisorer kan möta i takt med en allt mer digital tillvaro. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt rörande den kompetens revisorerna upplevs behöva besitta. 

 

2.1 Teorier kopplade till risk 

I det här avsnittet beskrivs teorier kring risk, utifrån befintlig vetenskaplig litteratur. Tidigare 

forskning har inte lyckats nå en fastställd definition av vad risk verkligen är, utan det finns olika 

definitioner beroende på vem som tillfrågas. Aven och Renn (2009) beskriver risk som när en 

händelse inträffar som innebär att något människor värderar högt riskerar att förloras, men där 

det inte går att fastställa att förlusten verkligen skulle inträffa. 

 

Den risk en människa upplever baseras både på sannolikheten att en händelse skulle inträffa 

och vilka konsekvenser händelsen skulle få. Om risken uppfattas som hög ställs också högre 

krav på att försöka begränsa den gentemot om risken uppfattas som låg. En risk ökar med andra 

ord när sannolikheten för att en negativ händelse ska inträffa stiger och de förväntade 

konsekvenserna blir värre (Sjöberg, 1999). Begränsningar av risker tenderar att vara mer 

efterfrågade om den upplevda risken är personlig än om den är generell. Det innebär att en 

person söker mer begränsningar av riskerna om något negativt riskerar att drabba denne själv, 

än om det är något som personen tror skulle drabba allmänheten (Sjöberg, 2002).  

 

En risk bedöms minska om nyttan av det som medför risken är stor. Fördelarna anses då 

överväga nackdelarna och risken ses inte som lika stor som den hade gjorts om den upplevda 

nyttan varit mindre. Det är särskilt påtagligt vad gäller ny teknologi, där tenderar människor att 

se att de kan ha mycket stor nytta av tekniken och upplever därför inte riskerna som stora 

(Sjöberg och Fromm, 2001). Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read och Combs (1978) menar 

att det i situationer där riskerna ställs mot nyttan är viktigt att fastställa huruvida den använda 

tekniken har en acceptabel nivå av säkerhet, utifrån det aktuella användningsområdet.    
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Sjöberg och Fromm (2001) har i sin forskning identifierat flera kategorier av risker kopplade 

till IT: 

  

● Risker med själva datoranvändningen 

Här omfattas tekniska haverier som orsakar förlust av material och frågor kopplade till 

säkerhet, såsom att en obehörig part missbrukar information. 

 

● Risker med online-användning  

Kategorin omfattar risker kopplade till att obehöriga personer kommer åt andras privata 

och känsliga information.  

 

● Risker med elektronisk kommunikation 

I den här kategorin innefattas risken att en obehörig part kan komma åt okrypterade 

meddelanden som skickas via internet.  

 

I vår studie har vi utgått från ovanstående riskkategorisering men modifierat en del. Istället för 

de tre kategorier Sjöberg och Fromm (2001) skapat har vi använt oss av begreppen externa och 

interna risker. Kategorin externa risker omfattar problem kopplade till säkerhet via användning 

av molntjänster eller elektronisk kommunikation, medan kategorin interna risker omfattar 

problem med tekniken som används såsom haverier eller uppkopplingsbekymmer. Det innebär 

att vi delat på kategorin “Risker med datoranvändning” och placerat in den i båda våra 

kategorier. En extern risk definieras som något som påverkar revisorn eller dennes kunder 

genom tredje parts aktiva handling, medan en intern risk definieras som något som påverkar 

revisionsbyrån eller revisorn utan att tredje part har aktiv del i det. 

2.2 Risker med digitalisering för revisionsbranschen 

Som tidigare nämnts menar Sjöberg och Fromm (2001) att risker tenderar att upplevas som 

mindre om nyttan av det som medför risken anses vara stor. I revisionsbranschen finns flera 

positiva aspekter med digitalisering såsom ökad flexibilitet, lägre kostnader och högre 

effektivitet (Alles et al., 2008; Yang och Xiahoa, 2011; Akbar och Suraida, 2017). När 

revisionsbyråer använder sig av molntjänster ökar möjligheterna för deras revisorer att utföra 

arbetet på valfri plats, vilket därmed ger en ökad flexibilitet. De lägre kostnaderna och den 

högre effektiviteten de kan tillgodogöra sig beror på att revisorerna kan lägga mindre tid på 

manuell hantering av data och mer tid på att ge kunderna service i form av rådgivning. 
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Ytterligare en fördel med digitaliseringen är möjligheten branschen får till att utvärdera större 

mängder av företagens data istället för att endast göra stickprov (Bierstaker, Burnaby och 

Thibodeau, 2001).  

 

I problemdiskussionen pekas tre specifika områden ut som särskilt riskfyllda för 

revisionsbranschen: molntjänster, Big Data och automatisering (Kempe, 2016). Nedan 

presenteras dessa områdens användningsområden och upplevda nytta närmare.  

 

Molntjänster 

En molntjänst är en tjänst som tillhandahålls av en extern leverantör och som är åtkomlig för 

kunden online. Det kan vara allt från programvaror online till lagringsutrymme. Fördelar som 

kunderna kan uppleva med den här typen av tjänst är lägre kostnader och högre flexibilitet, då 

de varken behöver införskaffa egna servrar eller dyra programlicenser, och dessutom kan 

komma åt sitt material var de än befinner sig. Det medger att en anställd till exempel kan arbeta 

var och när som helst (Yang och Xiahoa, 2011). 

 

Big Data 

Ett fenomen som uppstått i digitaliseringens spår är Big Data, vilket ofta beskrivs som data så 

stor att den inte är möjlig att överblicka och hantera manuellt eller med tidigare tillgänglig 

teknologi (Munir, Yasin och Muhammad-Sukki, 2015). Det handlar om alla möjliga former av 

data, såväl internettrafik som inlägg på sociala medier och e-postmeddelanden (Warren et al., 

2015). Fördelar med Big Data för revisorer är att de får tillgång till betydligt mer information 

rörande de företag de granskar än tidigare, vilket ger dem ett bättre analysunderlag som i sin 

tur leder till djupare insikter och mer välgrundade beslut (Miller, 2013). När stora mängder 

information om ett företag blir tillgänglig ökar det transparensen i företaget. Det gör att 

revisorn, i sin rådgivande roll, kan upptäcka områden av verksamheten där det är möjligt att 

göra förändringar för att öka effektiviteten (Munir et al., 2015). Revisionsbranschen kan 

använda sig av Big Data för att lättare upptäcka, förutspå och förebygga bedrägerier, och på så 

vis förbättra de finansiella rapporterna (Gepp, Linnenluecke, O’Neill och Smith, 2018). 

 

Automatisering 

Såväl Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2014) som Bierstaker et al. (2001) menar att det vore 

möjligt att automatisera enklare arbetsuppgifter, som idag görs av juniora revisorer, i 

revisionsprocessen. Det bör leda till att revisorerna får mer tid över att lägga på mer komplexa 
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delar av kundens verksamhet och att de kan ägna sig mer åt en rådgivande roll. Det innebär att 

revisorn kan bistå med att skapa affärsplaner eller analysera tidigare resultat för att hjälpa 

kunden att utveckla verksamheten. Genom att följa och analysera trender och risker utifrån 

kundens bransch eller geografiska placering får revisorn fördjupade insikter i kundens 

verksamhet som kan hjälpa denne att ta bättre beslut och göra bättre bedömningar i 

revisionsprocessen. 

  

Bierstaker et al. (2001) menar att en annan positiv aspekt är att revisionen kan bli mer preventiv 

genom att datorprogrammen som används upptäcker onormala händelser och varnar om dem 

innan de är ett faktum, gentemot idag där revisionen är reaktiv och felaktigheter inte upptäcks 

förrän i efterhand. Automatiseringen kan även medföra en mer felfri revision, som i sin tur 

genererar förbättrade rapporter av högre kvalitet, samtidigt som den minskar risken för att 

revisionen påverkas av mänskliga fel då människan inte längre behöver ha kontakt med känsliga 

datorsystem (Moffitt, Rozario och Vasarhelyi, 2018). Den kan också bidra till lägre 

personalkostnader och en högre effektivitet på arbetet (Alles et al., 2008; Akbar och Suraida, 

2017). 

 

I tidigare forskning läggs fokus främst på de fördelar och positiva aspekter digitaliseringen 

medför för revisorer medan ytterst lite fokus läggs på de nackdelar och risker som också 

uppstår. Som presenterats i avsnitt 2.1 delar vi in riskerna i två kategorier: externa och interna. 

I kommande avsnitt presenterar vi denna indelning närmare och redogör för vilka risker varje 

kategori omfattar.   

2.2.1 Externa risker 

Som externa risker definierar vi sådana som påverkar revisorn utifrån en tredje parts avsiktliga 

agerande, till exempel säkerhetsrisker vid användning av molntjänster eller elektronisk 

kommunikation. Av de, i problemdiskussionen utpekade, särskilt riskfyllda områdena inom 

revisionsbranschen kategoriseras “molntjänster” som en extern risk.   

  

De största externa riskerna med digitalisering är att digital data kan försvinna och att den kan 

bli åtkomlig för obehöriga personer. Det här är särskilt riskfyllt då information lagras i en 

molntjänst (Yang och Xiahoa, 2011). Under överföringen till molntjänsten finns då en risk att 

materialet modifieras eller försvinner helt, till exempel på grund av ett fel på molntjänsten eller 

en persons aktiva handling.  
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Obehöriga personer kan skapa sig tillträde till lagrad data genom att hacka datorsystem, komma 

över elektronisk kommunikation eller sprida virusattacker (Miller, 2013). Det kan inträffa om 

säkerheten i molntjänsten är för låg eller om autentiseringen, det vill säga kontrollen att det är 

rätt användare som loggar in, inte fungerar korrekt. Om en obehörig person kommer åt lagrat 

material finns det risk att den personliga integriteten hos den som lagrat materialet kränks, om 

det till exempel är konfidentiella uppgifter som den obehörige kommer över (Chou, 2015). I 

värsta fall sprids det känsliga materialet vidare, och ger fler människor möjlighet att ta del av 

något som de inte borde fått tillgång till (Munir et al., 2015; Akbar och Suraida, 2017). 

  

Andra externa risker som tidigare forskning funnit är att användning av molntjänster, levererade 

av externa leverantörer, möter samma risker som om verksamheten lejts ut, såsom kostsamma 

avtalsändringar, avsaknad av intern kompetens, dolda servicekostnader och risk för dispyter 

eller rättstvister med leverantören (Chou, 2015). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att externa risker i samband med revision främst utgörs av 

säkerhetsrelaterade sådana, vid överföring eller lagring av material i en molntjänst. 

2.2.2 Interna risker 

Interna risker definieras som sådana som påverkar antingen revisionsbyråerna eller revisorerna 

utan att en tredje part utför en aktiv handling. Det kan till exempel vara problem med hårdvara, 

mjukvara eller internetuppkoppling, vilka alla hindrar revisorerna från att utföra sitt arbete. Av 

de utpekade särskilt riskfyllda områdena inom revisionsbranschen (Kempe, 2016) kategoriseras 

Big Data och automatisering som interna risker.  

 

En risk som uppstår i digitaliseringens spår för revisionsbyråerna är att det kan innebära stora 

kostnader för dem att implementera ny teknik och nya processer (Chan och Vasarhelyi, 2011). 

Det finns även en risk att revisorerna inte kan vara effektiva under sin arbetsdag om den digitala 

och uppkopplade tekniken inte fungerar som det är tänkt, till exempel om det uppstår problem 

med internetuppkopplingen (Miller, 2013). Då riskerar revisorerna att inte kunna utföra sina 

planerade uppgifter i tid och går miste om värdefull arbetstid som behöver tas igen vid annan 

tidpunkt. 

  

Miller (2013) menar att det finns en risk att den data som produceras av tekniska hjälpmedel 

inte motsvarar användarens behov, eftersom en dator inte kan lyssna in vad som verkligen 
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efterfrågas. Han kopplar ihop den risken med Big Data och menar att det inte är möjligt att 

urskilja det väsentliga ur stora mängder tillgänglig data. Warren et al. (2015) framhäver att de 

system revisorn har till sin hjälp måste klara av att hantera all data och lyckas urskilja det mest 

viktiga för att underlätta arbetet. Revisorn behöver även ha tillräcklig kompetens för att kunna 

bedöma vilka detaljer som är väsentliga. Vidare menar Miller att det finns en risk att revisorer 

litar för mycket på och sätter för hög tilltro till det datorerna skapar när arbetsuppgifter 

automatiseras. En dator kan dock aldrig ersätta den mänskliga erfarenhet och kunskap som en 

revisor besitter kring vilka bedömningar som behöver göras eller vilka felaktigheter som kan 

uppstå. Om dataunderlaget till en analys är felaktigt eller ofullständigt finns det en stor risk att 

datorn inte upptäcker det utan producerar en analys som därmed blir inkorrekt och vilseledande 

för den som ska använda den. Det finns även en överhängande risk att revisorernas kunskap 

och erfarenhet glöms bort och inte används i revisionsprocessen (Miller, 2013; Akbar och 

Suraida, 2017), även om Gepp et al. (2018) argumenterar för hur viktigt det är att inte låta 

digitala processer ersätta de fysiska revisorerna utan endast ha dem som komplement i arbetet. 

  

Ytterligare en potentiell risk är att revisorerna inte besitter tillräcklig kompetens i hur deras 

kunders IT-system fungerar. Om kunderna har en helt eller delvis automatiserad process ska 

det underlätta för såväl kunderna som revisorerna, men om de viktiga interna kontrollerna inte 

fungerar fullt ut och om revisorn inte har tillräckligt med kompetens för att förstå det, uppstår 

en stor risk för att revisorn ska göra felaktiga bedömningar under revisionen (Han, Rezaee, Xue 

och Zhang, 2016). 

 

Sammanfattningsvis innebär de interna riskerna att det är dyrt att implementera ny teknik, att 

använda system inte stödjer arbetet, att revisorer sätter för hög tilltro till det datorproducerade 

materialet och att felaktiga bedömningar kan göras på grund av otillräcklig kompetens.   

2.3 Revisorns kompetens i en digital tillvaro 

För den som önskar bli auktoriserad revisor i Sverige finns det ett antal utbildningskrav som 

måste vara uppfyllda innan det är tillåtet att skriva auktorisationsprovet (se bilaga 2). I tidigare 

forskning har det framkommit ett antal kompetenser som är särskilt viktiga för revisorer, vilka 

presenteras i nedanstående avsnitt. 

 

Chaffey et al. (2011) anser att revisorer behöver inneha en hög kompetens inom IT och anger 

två huvudsakliga skäl till det påståendet. Det första skälet är att datorn utgör verktyget för att 
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utföra en revision och revisorn behöver då förstå och kunna använda sig av revisionsbyråns 

egna IT-system. Det andra skälet är att det är nödvändigt för revisorn att kunna sätta sig in i 

kundernas interna kontrollsystem för att göra relevanta bedömningar, designa revisionsprogram 

och utvärdera systemet. Vasarhelyi, Teeter och Krahel (2010) argumenterar också för att det är 

viktigt med kompetens inom IT och då särskilt att revisorer behöver vara nyfikna på ny teknik, 

eftersom de ställs inför att revidera olika sorters företag med olika typer av tekniska hjälpmedel. 

En hög kompetens underlättar därmed att förstå de olika verksamheternas risker. Det styrks av 

Gepp et al. (2018) som menar att en revisor som förväntas använda avancerad teknik i det 

dagliga arbetet verkligen måste kunna förstå sig på den. Det är viktigt att en revisor kan använda 

digitala analys- och statistikverktyg (Vasarhelyi et al., 2010). 

 

Revisorer behöver vara öppna för förändring och vilja arbeta proaktivt, för att kunna möta de 

förändringar och risker revisionsbranschen står inför allt eftersom den digitala tekniken 

utvecklas (Vasarhelyi et al., 2010). Utöver dessa egenskaper rankas analytisk förmåga, logiskt 

tänkande, bedömningsförmåga och beslutsfattningsförmåga som de viktigaste kompetenserna. 

Den analytiska förmågan medför att revisorn kan se och förstå vilka risker enskilda företag 

möter, för att på så sätt kunna lägga extra fokus på potentiella riskområden som till exempel 

svaga interna kontrollfunktioner eller särskilt riskabla kunder (Chaffey et al., 2011). Att ha ett 

kritiskt tänkande ses också som nödvändigt, vilket kan beskrivas som att inta en skeptisk 

hållning till det som granskas och inte godta företagsledningens förklaringar utan att ha sett 

bevis för att det de hävdar verkligen stämmer (Hanson, 2014). En revisor som har dessa 

förmågor antas ha förmåga att hitta viktiga detaljer och ta välgrundade beslut utifrån dem, vilket 

är grundläggande för att kunna utföra en effektiv revision (Chaffey et al., 2011).  

  

För att kunna möta kunderna på bästa sätt är det också viktigt att en revisor är kommunikativ, 

social och problemlösningsinriktad (Crawford, Helliar och Monk, 2011). Kommunikationen 

med kunderna sker ofta muntligt, vilket då ställer krav på att revisorn kan uttrycka sig både 

korrekt och tydligt (Hanson, 2014).  

2.4 Sammanfattning av referensram 

Under ovanstående avsnitt har studiens två huvudområden: risker med digitalisering och 

medföljande kompetensbehov presenterats. Digitalisering tenderar att uppfattas som något 

positivt och de risker som kan uppkomma ses inte som särskilt stora. Tidigare forskning har 

lagt mycket fokus på fördelarna och funnit flera för revisionsbranschen: ökad flexibilitet, högre 
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effektivitet och lägre kostnader (Alles et al., 2008; Yang och Xiahoa, 2011; Akbar och Suraida, 

2017). 

 

Eftersom lite fokus riktats mot digitaliseringens risker har vi i referensramen, utifrån 

tillgängliga tidigare studier, identifierat och presenterat de främsta riskerna som revisorer möter 

i takt med att revisionsbranschen blir allt mer digital. En kategorisering bestående av externa 

respektive interna risker har gjorts, vilken baserats på indelningen av IT-risker Sjöberg och 

Fromm (2001) tidigare utformat. Externa risker uppstår genom att en tredje part utför en aktiv 

handling som vållar problem för revisorn eller dennes kunder och kan vara kopplade till bland 

annat säkerhet, användning av molntjänster eller elektronisk kommunikation. Interna risker 

uppstår utan att en tredje part gör något aktivt men påverkar ändå revisionsbyrån eller 

revisorerna och kan till exempel vara problem med uppkoppling eller använd teknik.   

 

De största externa riskerna anses vara att säkerheten kan vara alltför låg vid användning av en 

molntjänst (Chou, 2015) och att en obehörig part därigenom kan få tillgång till lagrat material 

som inte bör spridas vidare. De främsta interna riskerna är att det påverkar revisionsbyråernas 

ekonomi negativt genom den höga kostnaden för att implementera digitala processer (Chan och 

Vasarhelyi, 2011), att revisorer sätter för hög tilltro till det datorproducerade materialet (Miller, 

2013), att använda system inte stödjer arbetet utan gör det ineffektivt och att felaktiga 

bedömningar kan göras på grund av otillräcklig kompetens (Warren et al., 2015). 

 

Tidigare forskning har funnit att det är väsentligt för revisorer att besitta kompetens inom IT, 

bland annat på grund av att datorn är det verktyg som används för att utföra revisioner 

(Vasarhelyi et al., 2010; Chaffey et al., 2011). Det är därmed viktigt att både kunna förstå och 

att kunna använda tekniken (Gepp et al., 2018). De tre begreppen externa risker, interna risker 

och kompetens har använts för att analysera det empiriska materialet.  

2.5 Analysmodell 

Analysmodellen används som ett verktyg för att kunna svara på studiens frågeställningar och 

sammanfattar de centrala begreppen från referensramen: risker för revisionsbranschen med 

digitalisering och en revisors kompetens i en digital tillvaro. Riskerna kategoriseras som externa 

eller interna, där indelningen baseras på huruvida en tredje parts agerande kan utgöra en risk 

eller inte. Som tidigare beskrivits definieras en extern risk som en där en tredje parts avsiktliga 

handlande kan vålla problem för revisorn eller dennes kunder, till exempel genom att komma 
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över information som finns lagrad i en molntjänst. En intern risk definieras som en där 

revisionsbyrån eller revisorn påverkas utan att tredje part utför en aktiv handling, till exempel 

att internetuppkopplingen slutar fungera eller att datorn går sönder. Utifrån tidigare studiers 

resultat har de mest väsentliga riskerna under varje särskilt riskfyllt område (molntjänster, Big 

Data och automatisering) sammanfattats och därefter placerats under den kategori av risk som 

varit mest lämplig.   

 

Revisorns kompetens förgrenar sig i områdena IT, statistik och analytisk förmåga. Antagandet 

har gjorts att dessa områden är de mest väsentliga för att kunna utföra tillförlitliga revisioner av 

hög kvalitet. Modellen kommer användas som stöd i analysen genom att jämföra de empiriska 

resultaten med de resultat som presenterats i referensramen.  
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3. Metod 
 

I det här kapitlet presenteras de metoder som använts för att skapa studien. Vi beskriver hur 

vi samlat in och behandlat empiri samt hur vi sökt efter information. I slutet av kapitlet 

diskuterar vi trovärdigheten i vår studie, reflekterar över våra metodval och redogör för de 

etiska dilemman vi tagit ställning till under författandet. 

 

3.1 Val av ämne 

Vårt val av ämne grundade sig i den rapport som revisorernas branschorganisation FAR 

beställde av analysföretaget Kairos Future som behandlade hur digitalisering skulle komma att 

påverka revisorsyrket (Kempe, 2016). Digitaliseringen antas medföra många fördelar för 

revisionsbranschen, men då lite fokus lagts på nackdelarna och riskerna den också medför ansåg 

vi att det var viktigt att beskriva både vilka risker revisorer upplever att utvecklingen medför 

och vilken kompetens de uppfattar sig behöva ha för att möta och hantera dessa. I studien valde 

vi att endast titta på det privata näringslivet och externa revisorer och har därför varken 

undersökt eller beskrivit huruvida statliga och kommunala revisorer upplever samma risker och 

kompetensbehov. 

3.2 Forskningsstrategi 

Vi ville presentera våra resultat och slutsatser med ord, inte siffror eller diagram, eftersom vi 

ansåg att vi på så vis skulle kunna ge en så detaljerad och ingående beskrivning som möjligt. 

För att få reda på vilka uppfattningar revisorer har kring ämnet ville vi genomföra intervjuer 

med yrkesverksamma personer. Eftersom vi antog att varje intervju och dess efterbearbetning 

skulle ta förhållandevis lång tid föll det sig naturligt att begränsa urvalet till att omfatta ett 

mindre antal informanter. Givet dessa premisser var en kvalitativ metod den mest lämpliga för 

oss, vilket vi fann stöd för i Linds bok Vidga vetandet (2014) där författaren menar att en 

kvalitativ metod är lämplig att använda vid undersökningar som omfattar få objekt och där 

resultaten önskas presenteras med ord medan en kvantitativ metod som lämpar sig bäst att 

använda då många objekt ska undersökas och där resultatet främst ska presenteras med siffror. 

  

Vi valde att använda oss av en abduktiv ansats i vår uppsats, vilket är en metodik där teori och 

empiri används växelvis kontinuerligt genom arbetet. Vi justerade den teoretiska delen allt 

eftersom det empiriska materialet behandlades, vilket gjorde att vi arbetade just växelvis och 
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därmed passade en abduktiv ansats vår studie bra. Alvehus (2013) menar att en abduktiv ansats 

innebär att teorin och empirin får ny form allt eftersom de kommer i kontakt med varandra, 

vilket gav ytterligare stöd för att denna ansats var passande.  

3.3 Intervjuer 

För att kunna svara på våra frågeställningar valde vi att genomföra intervjuer med åtta olika 

revisorer, som alla var yrkesverksamma och auktoriserade. Att antalet intervjuer begränsades 

till just åtta berodde på att vi vid de sista tre intervjuerna upplevde att informanterna inte 

tillförde någon ny information än den som framkommit tidigare. Vi hade därmed uppnått 

informationsmättnad, som är den punkt då ytterligare intervjuer inte tillför någon ny 

information (Bryman och Bell, 2017). Eftersom vi uppnått informationsmättnad kunde vi börja 

bearbeta det empiriska materialet med utgångspunkten att det täckte in ämnets mest väsentliga 

delar. En annan faktor som också var avgörande i vårt val av antal intervjuer var den begränsade 

tid vi hade till vårt förfogande. Vi ville ha möjlighet att bearbeta och analysera de genomförda 

intervjuerna på ett bra sätt och då var vi tvungna att begränsa oss för att inte få ett övermäktigt 

material. 

 

Vår målsättning var att intervjuerna skulle ha karaktären av ett samtal, men där det ändå fanns 

en grundstruktur att utgå från. Vi ville inte att informanterna skulle uppleva intervjun som ett 

förhör, men inte heller att de skulle prata helt fritt om vad som helst. Utifrån dessa mål 

utformade vi vår intervjuguide (se bilaga 1), indelad i teman med ett fåtal frågor under varje. 

Vi ställde främst frågor av öppen karaktär, det vill säga att vi undvek frågor som gick att besvara 

med ett ja eller ett nej. Vi var noga med att lyssna på det som våra informanter berättade, ställde 

följdfrågor utifrån det som framkom och uppmuntrade längre resonemang från deras sida. Den 

här typen av intervjuer, med ett fåtal öppna frågor, är enligt Alvehus (2013) en mycket vanlig 

intervjuform och kallas semistrukturerad. Bryman och Bell (2017) menar att semistrukturerade 

intervjuer är en flexibel intervjuprocess, där fokus läggs på vad varje informant anser är viktigt 

att förmedla, något som passade vår uppsats syfte utmärkt eftersom vi ville veta revisorernas 

uppfattning kring vårt ämne. 

  

Intervjuguiden utformades utifrån de begrepp som presenterades i kapitel två: risker med 

digitalisering och revisorns kompetens i en digital tillvaro och användes som stöd för oss vid 

intervjuerna. Under varje begrepp samlade vi ett fåtal frågor som vi ansåg var viktiga att få svar 

på för att uppfylla uppsatsens syfte, till exempel “vilka risker med digitalisering inom 
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revisionsbranschen kan du se?”. Att den frågan var aktuell att ha med baserades på att tidigare 

studier funnit att risker kopplade till digitalisering i revisionsbranschen kan vara att sparat 

material försvinner eller att obehöriga personer får tillträde till datorsystem (Yang och Xiahoa, 

2011) och vi ansåg det därför vara intressant att ta reda på vilka ytterligare risker revisorer 

uppfattar uppstår i digitaliseringens spår. 

  

För att ha möjlighet att skapa en mer personlig kontakt med våra informanter bad vi om att få 

genomföra besöksintervjuer, vilket gick bra i sju fall av åtta. Den åttonde revisorn som skulle 

intervjuas hade inte, på grund av föräldraledighet, möjlighet att delta i vare sig en besöksintervju 

eller en telefonintervju. Eftersom vi gärna ville höra personens åsikter om ämnet föll valet på 

att genomföra en intervju via e-post, vilket inte på något sätt var optimalt. Det påverkade vår 

studie genom att vi inte hade möjlighet att ställa följdfrågor direkt eller utveckla våra 

frågeställningar, vilket medförde att den önskan vi hade om att intervjun skulle ha karaktären 

av ett samtal inte blev uppfylld. Innehållsmässigt gav dock intervjun liknande svar som 

besöksintervjuerna, varpå vi upplevde att svaren bekräftade det vi redan fått veta från våra andra 

informanter.  

 

Vid besöksintervjuerna lät vi informanterna välja var vi skulle ses för att genomföra intervjun, 

då vi ville att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Vi antog att om de själva fick välja 

plats skulle det bli en där de kände att de kunde slappna av och prata fritt, vilket skulle ge oss 

ett bättre och mer informativt samtal. Intervjuerna genomfördes på respektive revisors kontor i 

Skövde, Falköping och Göteborg.  

 

När vi bokade intervjuer bad vi informanterna att avsätta en timme för vårt samtal, för att dels 

hinna med att prata om de frågor vi förberett i förväg och dels ha möjlighet att låta dem “sväva 

iväg” på intressanta sidospår som kunde visa sig vara viktiga för vår studie. Vi informerade om 

studiens syfte vid bokningstillfället, men valde att inte delge våra frågor på förhand eftersom vi 

ansåg att det fanns en risk att de skulle tänka ut svar i förväg och att intervjun snarare skulle bli 

en muntlig enkät än ett samtal. I de fall någon av revisorerna ändå bett om att få se frågorna i 

förväg skickade vi vår intervjuguide via e-post.  

 

Efter tillåtelse från våra informanter spelade vi in intervjuerna, dels för att i efterhand korrekt 

kunna återge de svar som givits oss och dels för att kunna samtala med informanten utan att 

behöva lägga fokus på att samtidigt anteckna svaren. För att säkerställa att samtalen verkligen 



24 

  

spelades in använde vi oss av två mobiltelefoner vid inspelningen. Efter varje avklarad intervju 

skrev vi ner de viktigaste detaljerna för att kunna minnas vad som blivit sagt om inspelningarna 

av någon anledning inte fungerat. 

 

I samband med att vi bokade möten med revisorerna förklarade vi att de skulle komma att vara 

anonyma i det slutliga materialet och bad dem avsätta en timme för vårt samtal. Intervjuerna 

tog mellan 25 minuter och en timme. Tidsskillnaderna har inte inneburit någon större 

innehållsmässig skillnad, utan de längre intervjuerna har främst berott på att revisorn pratat om 

saker som inte direkt rört uppsatsens syfte. 

3.4 Urval av informanter 

Med hänsyn till studiens syfte var det naturligt att begränsa urvalet av informanter till 

yrkesverksamma revisorer. Kriteriet att det skulle vara yrkesverksamma revisorer var viktigt 

eftersom det inte var lika relevant att intervjua någon som inte längre verkade i branschen, då 

denne inte påverkas på samma sätt av den digitala utvecklingen som någon som är aktiv i yrket. 

Eftersom revisionsbranschen i stort påverkas av digitaliseringen ansåg vi inte att det var 

väsentligt för vårt resultat huruvida informanterna var auktoriserade eller hur länge de arbetat 

inom yrket. Att fånga uppfattningar från revisorer med olika erfarenhet gjorde snarare att vårt 

resultat blev mer omfattande och levande. Vårt syfte var inte att jämföra om uppfattningarna 

hos anställda på en större revisionsbyrå skilde sig från de på en mindre, vilket gjorde att vi inte 

heller begränsade vårt urval till en viss storlek på byrå.  

 

Efter att vi gjort vårt urval började vi söka efter passande informanter, vilket visade sig vara ett 

nästintill tröstlöst arbete på grund av att revisionsbranschen hade högsäsong samma period som 

uppsatsen författades. Att ställa upp på intervjuer var därmed inte revisorernas högsta prioritet. 

Tack vare personliga kontakter kunde vi till slut boka möten med flera yrkesverksamma 

revisorer som var villiga att delta i vår studie. De personer som intervjuades presenteras i 

inledningen till empirikapitlet, avsnitt 4.1. Som beskrivits i ovanstående stycke var det inte 

väsentligt huruvida de intervjuade revisorerna var auktoriserade eller ej och inte heller hur stor 

byrå de arbetade på. Eftersom det var stora problem att hitta personer att intervjua föll sig 

urvalet som så att hälften av personerna arbetade på någon av de fyra största byråerna i Sverige 

och hälften arbetade på mindre byråer. Av de fyra som arbetar på en mindre byrå har dock två 

erfarenhet av arbete på någon av de största byråerna. 
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3.5 Litteratursökning 

Vår informationssökning började med att vi sökte efter relevant information, i såväl normativ 

litteratur som tidigare utförda studier, med avsikt att hitta material rörande digitalisering inom 

revisionsbranschen. Efter att ha funnit användbara nyckelbegrepp såsom “cloud computing 

auditing”, “big data risks” och “audit education” hittade vi en hel del givande information som 

gav en bra grund för referensramen. För att finna vetenskapliga artiklar användes databaserna 

WorldCat Discovery och Google Scholar, och för att finna övrig information användes 

Revisorsinspektionens hemsida samt facklitteratur från högskolans bibliotek. Vi använde oss 

av en mängd olika författare som källor eftersom vi ville skapa en så bred bild som möjligt och 

inte låsa oss vid en specifik författares uppfattning. 

 

Nedan presenteras en tabell över de sökord vi använt i sökandet efter vetenskapliga artiklar 

samt de träffar de genererat. Eftersom digitaliseringen ständigt förändras och utvecklas ansåg 

vi att det var mest relevant att använda artiklar som låg så nära i tiden som möjligt men som 

samtidigt skulle gå att koppla ihop med risker för revisionsbranschen. Av de artiklar som 

behandlade ämnet revision var alla utom två max tio år gamla, vilket vi ansåg vara en tidsrymd 

som var tillräckligt nära dagens datum för att ge aktuell och relevant information med hänsyn 

till digitaliseringens snabba utveckling. De två äldre artiklarna ansågs trots sin ålder ändå vara 

relevanta och fortfarande aktuella, varför de också valdes ut. För att få en så bred bild som 

möjligt valde vi att använda oss av olika författare i så stor utsträckning som möjligt. Flera av 

de artiklar sökningarna resulterade i hade samma författare, bland annat hade Miklos Vasarhelyi 

skrivit en mängd artiklar inom revisionsområdet tillsammans med olika medförfattare. Vi ansåg 

att om vi valde att främst använda artiklar han varit delaktig i skulle det ge oss en tämligen 

ensidig bild, varpå vi valde bort flera av hans artiklar och använde oss av sådana från andra 

författare. Artiklarna kopplade till ämnet risk var betydligt äldre men anledningen att dessa 

valdes ut var att de var mycket relevanta för vårt ämne. Övriga bortvalda artiklar behandlade 

risker kopplade till digital teknik i helt andra branscher, till exempel hälsovård, vilket därmed 

inte upplevdes som relevant information att använda i den här studien. 
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Databas Sökord 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

WorldCat Discovery Cloud computing auditing 641 4 3 2 

WorldCat Discovery Continuous auditing 156 3 3 2 

WorldCat Discovery Information technology audit 7968 4 3 3 

WorldCat Discovery Audit automation 388 5 3 2 

WorldCat Discovery Audit education 110 5 5 4 

WorldCat Discovery Future of Audit 14 2 2 1 

Google Scholar Big Data risks 133 7 6 4 

Google Scholar Risk definitions 4530 5 3 2 

Google Scholar Technology and risk 4760 5 3 1 

Google Scholar Information technology risks 829 2 2 1 

Google Scholar Technological risks 17700 3 1 1 

Google Scholar Data storage auditing 300 1 1 1 

Tabell 1: Använda sökord  

3.6 Analysmetod 

När intervjuerna var klara transkriberade vi dem i ett eget dokument. Transkribering innebär 

enligt Bryman och Bell (2017) att intervjuerna lyssnas igenom och det som sägs skrivs ner för 

att på så vis få ett skriftligt empiriskt material att utgå från i analysprocessen. Vi var beredda på 

att transkriberingsprocessen kunde ta lång tid och valde därför att förlägga våra intervjuer så 

tidigt som möjligt för att ha gott om tid att lyssna igenom inspelningarna och teckna ner det 

som sades.  

  

Efter att transkriberingarna var gjorda sammanställde vi varje intervju skriftligt utifrån de i 

uppsatsen centrala begreppen externa risker, interna risker och kompetens, för att skapa en 
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överskådlig bild av vad varje informant hade för uppfattningar och tankar kring de olika 

begreppen. Därefter sammanställde vi varje begrepp med samtliga informanters svar, för att på 

så vis få en överblick av vilka uppfattningar som fanns rörande varje begrepp.  

  

När sammanställningarna var klara började analysprocessen. Vi undersökte vilka risker vi 

funnit i referensramen respektive det empiriska materialet, och jämförde likheter och skillnader 

mellan dessa. För att skapa en överskådlig bild valde vi att ställa upp en tabell (se tabell 2 nedan) 

där vi sammanfattade de externa riskerna, de interna riskerna och den kompetens som upplevs 

viktig att inneha från såväl teorin som empirin. Efter att vi sammanställt materialet analyserade 

vi det utifrån den modifierade riskteori som presenterades i referensramen.  

 

 Teori Empiri 

Externa risker 
Data kan försvinna 

Obehöriga personer kan få tillgång till data 

Datorsystem kan hackas 

Data kan försvinna 

Interna risker 

Uppkoppling försvinner 

Kostnader i samband med implementation 

Förlitar sig för mycket på datorns analys 

Uppkoppling försvinner 

Otillräckliga datorsystem som inte stödjer 

det dagliga arbetet 

Kompetens 
IT-kunskap 

Analytisk förmåga 

Kunna möta människor 

Analytisk förmåga 

Tabell 2: Analystabell 

3.7 Trovärdighetsdiskussion 

I alla vetenskapliga undersökningar är det viktigt att se till att det underlag som används är 

korrekt. Beroende på om det är en kvantitativ eller kvalitativ metod som används får 

korrektheten olika karaktär. I en kvalitativ metod används begreppen autenticitet, pålitlighet 

och träffsäkerhet (Lind, 2014), vilket därmed var viktigt att förhålla oss till.  

 3.7.1 Autenticitet 

Vi gav de informanter som önskade möjlighet att läsa igenom sin intervju efter färdig 

transkribering och komma med synpunkter om de ansåg att vi missat något eller varit otydliga. 

Det var endast en revisor som önskade detta och denne hade inga ytterligare kommentarer efter 

genomläsning. Att ett resultat är autentiskt innebär, enligt Alvehus (2013), att de personer som 
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deltagit i undersökningen ska kunna känna igen sig i resultatet när det presenteras. Ett sätt att 

öka autenticiteten är att låta intervjupersonerna läsa igenom intervjun när den är transkriberad, 

vilket ger dem möjlighet att säkerställa att de känner igen sig i det som beskrivs och även 

förtydliga sitt resonemang om de så önskar. Det är dock värt att ta i beaktning att en 

intervjuperson kan vilja ändra sitt svar till något mer standardiserat och intetsägande, om 

personen upplever att dennes första svar inte var helt “politiskt korrekt”.  

3.7.2 Pålitlighet 

Tidigt i skrivprocessen definierade vi nyckelbegrepp som var relevanta för vårt 

undersökningsområde, såsom risk, kompetens, molntjänster, Big Data och automatisering. 

Genom att använda dessa begrepp i vår litteratursökning kunde vi begränsa sökresultaten till 

relevant litteratur och artiklar. I avsnitt 3.4 beskrev vi även hur vi gått tillväga för att välja ut 

våra informanter, för att icke insatta läsare ska kunna förstå arbetsgången.  

  

När en kvalitativ metod används är det viktigt att se hur undersökningens giltighet kan styrkas 

och hur pålitlig undersökningen är. Det görs genom ett metodiskt arbete med insamling och 

analys av data och ett kontinuerligt ifrågasättande huruvida analysen är rimlig (Alvehus, 2013). 

Lind (2014) menar att pålitligheten utgörs av att en utomstående, ej insatt person, ska kunna 

bedöma vilka procedurer som använts under forskningsarbetet. 

3.7.3 Träffsäkerhet 

I studien utgjordes referensmaterialet av vetenskapliga artiklar och facklitteratur rörande 

revision och det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med yrkesverksamma revisorer. 

För att säkerställa att vi fick så relevant och detaljerad information som möjligt var det viktigt 

för oss att vara noggranna i vårt urval av både litteratur och informanter. Vi var noga med att 

tidigt precisera vilka frågor vi sökte svar på i studien och hitta nyckelbegrepp som passade 

dessa. För att värdera om den skriftliga information vi fann var relevant och passande frågade 

vi oss ständigt huruvida det vi funnit skulle hjälpa till med att uppfylla syftet. Det var viktigt att 

det underlag vi använde verkligen hade med vårt studieområde att göra, för att resultaten skulle 

vara trovärdiga. När ett dataunderlag belyser det område det är tänkt att belysa har det en hög 

träffsäkerhet (Lind, 2014), vilket därmed var viktigt för oss att beakta. 
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3.8 Metod- och källkritik 

Vi ville ha informanternas egen uppfattning kring ämnet och hade inte som mål att kunna göra 

några generaliseringar i studien. Kvalitativa studier kritiseras ibland för att vara alltför 

personliga och inte möjliga att generalisera utifrån (Bryman och Bell, 2017). I vårt fall var det 

just dessa egenskaper som hjälpte oss att få en god uppfattning om revisorernas tankar kring 

ämnet och därför var inte den allmänna kritiken mot kvalitativa studier relevant att ta hänsyn 

till. En kvalitativ metod var bäst lämpad för att såväl uppfylla syftet som att svara på 

frågeställningarna.  

 

Ett problem med vår studie var överförbarheten till andra kontexter. Den kommer troligtvis att 

vara svår, baserat på att vi endast intervjuade åtta revisorer. Vi hade därmed ingen möjlighet att 

låta våra slutsatser representera varken hela revisionsbranschen eller någon annan bransch, och 

det var viktigt att framhålla det i uppsatsen. Svårigheterna med att överföra resultaten till andra 

kontexter har framhävts av Bryman och Bell (2017). De menar att det främst beror på att 

kvalitativa studier riktar sitt fokus mot en liten grupp eller enskilda individer med vissa 

gemensamma egenskaper, och att fokus därmed hamnar på djup istället för bredd.  

 

För att säkerställa att vi uppfattat informanterna korrekt erbjöd vi de som önskade att läsa 

igenom sin egen intervju efter färdig transkribering. Det här var ett sätt att göra dem mer 

delaktiga i vår uppsatsprocess. Att använda sig av det här tillvägagångssättet kallas för 

respondentvalidering (Bryman och Bell, 2017). Eftersom det endast var en revisor som ville 

kontrolläsa sin intervju går det dock inte att påstå att revisorerna blev särskilt mycket mer 

delaktiga i uppsatsen.  

3.9 Etiska överväganden 

Vi kontaktade flera revisorer via e-post med förfrågan om de ville ställa upp som informanter i 

vår uppsats. I flertalet fall fick vi ett nej som svar, med hänvisning till den stora arbetsbelastning 

revisorer har under årets första kvartal. Vi accepterade de svar vi fick, och försökte inte tvinga 

eller övertala någon att delta. I kontakten med våra potentiella informanter var vi noga med att 

förmedla korrekt information gällande vårt syfte och tillvägagångssätt för att undvika falska 

förespeglingar och det var av största vikt för oss att de kände sig trygga med att vi skulle 

behandla deras svar med både försiktighet och respekt.   
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Vi valde att anonymisera alla informanter i studien för att inte avslöja vilka vi intervjuat. För 

att göra läsningen lättare valde vi dock att ge alla ett fiktivt namn. Innan intervjuerna påbörjades 

bad vi om tillåtelse att få spela in dem, för att i efterhand kunna lyssna till de svar som givits 

oss igen och på så vis säkerställa att vårt empiriska material återgavs korrekt. Inspelningarna 

förvarades hemma hos oss författare och medtogs endast till högskolan då transkriberingarna 

skedde. Intervjumaterialet användes som underlag till studien och efter uppsatsens 

godkännande förstördes både inspelat och nedtecknat material, för att inte riskera att materialet 

hamnade i orätta händer. 

  

Under arbetet med en studie är det viktigt att förhålla sig till de människor och sammanhang 

som ska studeras. Detta kallas forskningsetik, vilket innebär att dels förhålla sig till de normer 

och värderingar som samhället i allmänhet har och dels förhålla sig till de specifikt viktiga 

områdena inom forskning: frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Innan en 

studie påbörjas ska deltagarna ha informerats om studiens syfte, de ska ha samtyckt till att 

medverka och de ska ha möjlighet att avbryta medverkandet om de så önskar. Undersökaren 

ska vara rädd om sitt empiriska material och se till att det inte hamnar i fel händer, och de 

personuppgifter som deltagarna uppger ska behandlas med stor respekt (Lind, 2014). 

Ytterligare aspekter som är viktiga att förhålla sig till är nyttjandekravet och risken för falska 

förespeglingar. Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in om respektive 

individ endast får användas för studiens ändamål och falska förespeglingar innebär att 

undersökningspersonerna inte ska ges falsk eller vilseledande information om undersökningen 

(Bryman och Bell, 2017). 
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4. Empiri 
 

I den inledande delen av empirikapitlet presenteras varje intervju sammanfattad under de 

centrala begreppen externa risker, interna risker och kompetens. Kapitlet avslutas därefter 

med en sammanfattning av hela det empiriska materialet. 

 

4.1 Intervjuer  

Det empiriska materialet har insamlats via intervjuer med åtta yrkesverksamma revisorer 

runtom i Västra Götalands län. Hälften av dem arbetade på en av fyra största byråerna i Sverige 

(Big 4)1 och hälften arbetade på en mindre. I tabell 3 nedan finns en översikt av informanterna 

och de genomförda intervjuerna.  

Namn (tid i yrket) Byråstorlek Genomförande av intervju Intervjulängd 

Niklas (6 år) Big 4 2019-03-21 i Skövde 00:45:00 

Anders (27 år) Big 4 2019-04-08 i Göteborg 00:57:33 

Johan (14 år) Big 4 2019-04-09 i Skövde 00:48:16 

Stina (12 år) 
Mindre 

Erfarenhet från Big 4 
2019-04-10 i Skövde 00:37:06 

Peter (35 år) Mindre 2019-04-12 i Skövde 00:25:00 

Lisa (34 år) Big 4 2019-04-15 i Skövde 00:26:00 

Magnus (35 år) Mindre 2019-04-15 i Falköping 00:47:15 

Jonas (13 år) 
Mindre 

Erfarenhet från Big 4 
2019-04-15 via e-post  

Tabell 3: Presentation av intervjuade personer  

 

I nedanstående avsnitt (4.1.1 - 4.1.8) presenteras varje informants svar kopplade till de i 

uppsatsen centrala begreppen externa risker, interna risker och kompetens. Som nämnts i 

                                                         
1 Ernst & Young, PwC, Deloitte och KPMG 
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referensramen definieras externa risker som sådana tredje part aktivt har del i medan interna 

risker definieras som sådana tredje part inte har aktiv del i.  

4.1.1 Intervju med Niklas 

Externa risker 

Niklas arbetsgivare använder sig av en molntjänst för att lagra och dela material med kunderna. 

Han ser en potentiell risk i att den information som finns där kan läcka ut om en obehörig person 

hackar sig in, tar del av det som lagras och sprider det vidare. Det är särskilt riskfyllt om det 

material som lagras är känsligt eller konfidentiellt. Han tror dock inte att sannolikheten för att 

någon obehörig skulle hacka sig in på en revisionsbyrås molntjänst är särskilt stor i 

verkligheten. 

 

Interna risker 

Den största interna risken Niklas ser är att internetuppkopplingen kan försvinna så att han inte 

kan utföra sitt arbete när han tänkt sig, men säger att det sällan inträffar. Han tycker att det är 

viktigt att den digitala tekniken fungerar felfritt och inte stör det dagliga arbetet om 

revisionsbyrån ska använda sig av den. Kopplat till detta nämner han att implementeringen av 

nya digitala system ibland kan gå lite väl fort, bara för att den byrå han arbetar på gärna vill 

vara långt framme i den digitala utvecklingen. Det har medfört att de system revisorerna ska 

använda sig av inte fullt ut stödjer det arbete som ska utföras, vilket blir ett irritationsmoment. 

Under processen att införa digital teknik på den revisionsbyrå där Niklas arbetar var det också 

svårt att få med alla medarbetare, framförallt de äldre revisorerna.  

 

Niklas ser även en risk i att enklare och repetitiva arbetsuppgifter automatiseras istället för att 

utföras manuellt. Han menar att revisorer kan tappa kunskap kring de företag de reviderar och 

att de blir mindre insatta i verksamheten. Den rådgivning revisorer ger sina kunder baseras i 

mångt och mycket på revisorernas kunskap kring både det enskilda företaget och branschen 

företaget verkar inom, vilket i så fall skulle kunna leda till sämre rådgivning. Han tror att risken 

för att tappa helhetsbilden kring företaget är stor, vilket blir sämre för kunderna då de inte kan 

få samma detaljerade kunskap från revisorn och även tråkigare för revisorerna att bara skrapa 

på ytan istället för att vara djupt insatta. Att revisorsyrket skulle försvinna är han dock inte 

särskilt orolig för, även om automatiseringen av arbetsuppgifter skulle bli långtgående. Han 

menar att det alltid kommer behövas en fysisk person som granskar och bedömer den data 

datorerna producerar. Det han ser som en risk är att antalet juniora revisorer skulle minska, men 
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han menar samtidigt att de troligen bara kommer ersättas av mer kvalificerade och erfarna 

revisorer.  

 

Kompetens 

Niklas menar att det är viktigt att ha grundläggande kunskap inom redovisning för att förstå vad 

det är som granskas i revisionen. Han återkommer flera gånger till att han tror att ett intresse 

för och en utbildning inom IT är väsentligt, och nämner Microsoft Excel som ett särskilt bra 

program att ha kunskap i. Om en revisor saknar kunskap i hur Excel används halkar denne 

omedelbart efter kunskapsmässigt eftersom många uppgifter utförs i det programmet hos Niklas 

arbetsgivare. Något som är extra viktigt är att förstå sig på den teknik som används för att på 

ett enkelt sätt kunna utföra sitt arbete.  

 

Utöver IT tycker Niklas att det är bra att även ha studerat statistik eftersom en stor del av arbetet 

i en revision går ut på att jämföra siffror och statistiska beräkningar. Det allra viktigaste han ser 

är dock att ha ett intresse för att arbeta med revision eftersom han menar att de flesta kan lära 

sig revisionsyrket, med eller utan formell utbildning.  

4.1.2 Intervju med Anders 

Externa risker 

Anders ser en specifik risk kopplad till internetsäkerhet: risken att bli hackad och få sitt system 

nedlåst så att det inte blir åtkomligt förrän hackaren fått en lösensumma utbetald. Han ser även 

en risk för att de applikationer som används i en molntjänst inte är helt säkra, utan kan läcka 

data eller manipuleras så att den data som kommer ut och ska användas inte är fullständigt 

korrekt. Han menar dock att även om någon skulle hacka sig in i en molntjänst så är 

sannolikheten liten för att personen skulle få åtkomst till all data som lagras där, utan det är mer 

troligt att det bara är vissa delar som i så fall skulle bli åtkomliga. Han hävdar att molntjänsten 

precis som en färja är indelad i olika sektioner och att det vid ett intrång eller hål i skrovet inte 

börjar läcka överallt samtidigt utan endast i vissa sektioner. Anders säger också att det är lätt 

att upptäcka ett intrång som görs av en obehörig part, eftersom det då börjar flöda betydligt mer 

data ut ur datorsystemet än det normalt sett gör. 
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Interna risker 

Anders ser automatisering av uppgifter i revisionsprocessen som mycket positivt för branschen, 

men säger också att det faktum att en dator kan inhämta och kvalitetskontrollera data medför 

svårigheter för juniora revisorer. Tidigare är det den typen av uppgifter som de juniora 

revisorerna ägnat sig åt i början av sin karriär för att få en god grundkunskap och när de 

uppgifterna istället utförs av en dator försvinner möjligheten att lära sig yrket från grunden. En 

junior revisor tappar därmed kunskapen i vad som är normala respektive onormala mönster, 

varför revisionen utförs på ett visst sätt och vad som händer om den inte utförs på det sättet. 

Det uppstår en risk för att nya revisorer inte lär sig att förstå, tolka och kritiskt ifrågasätta 

tillgänglig information. Anders menar att när en dator kan hämta hem och analysera data, så 

återstår det endast för den fysiska revisorn att dra slutsatser, vilket kan vara svårt att göra på ett 

korrekt sätt om rätt grundkunskap saknas. Han ser även att det kan bli svårt att avgöra vem som 

ska hållas ansvarig för eventuella felaktigheter i revisionen om det i framtiden kommer vara en 

programmerad robot som utför delar av revisionsprocessen. Vidare säger Anders att 

digitaliseringen kan gå lite väl fort ibland och att det inte är helt klart vilken roll människan ska 

ha framöver. 

 

Anders säger att risken för att en erfaren revisor skulle dra felaktiga slutsatser av data som 

producerats av datorer i princip inte existerar. Revisionsbyrån han arbetar på använder sig av 

robotar med artificiell intelligens för att automatisera gransknings- och analysmomenten i 

revisionen. Robotarna tränas upp av revisorer för att lära sig vad som är korrekt eller inkorrekt 

och kan med tiden lära sig att hitta potentiella avvikelser och mönster i revisioner. Upplärningen 

sker genom att revisorerna granskar stora mängder transaktioner (Big Data) och talar om för 

robotarna huruvida varje transaktion är korrekt eller inte, och vad anledningen är till att den inte 

anses vara korrekt. Detta kallas att sätta etikett på transaktionen. Eftersom revisorer har olika 

kunskaper och erfarenheter hittar de olika många avvikelser i en revision och därför är det flera 

revisorer som arbetar med att sätta etikett på samma transaktion. På så vis lär sig roboten samma 

kunskap som de bästa revisorerna har. Anders förklarar att han inte anser det vara en risk att 

missa väsentliga fel i material producerat av en robot, eftersom den kan arbeta med Big Data, 

urskilja mönster och potentiella felaktigheter i en revision mycket snabbare, mer effektivt och 

mer pricksäkert än vad en människa kan. 
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Kompetens 

Anders menar att om fyra till fem år kommer tillvaron i revisionsbranschen att se väldigt 

annorlunda ut gentemot idag och det kommer krävas att nya revisorer är mer kritiskt tänkande 

och problemlösande från början av sin karriär. Det är viktigt att förstå hela revisionsprocessen 

och de system som används, för att kunna verifiera att den data som kommer ut från ett system 

är identisk med den som kom in. Det är väsentligt att inte bara godkänna det resultat som 

datorsystemen producerar, utan att kritiskt kunna ifrågasätta var aktuell data kommer från och 

vad som skett med den under resans gång. Sammantaget menar han att det kommer krävas en 

mycket större förståelse för hela processen än tidigare.   

4.1.3 Intervju med Johan 

Externa risker 

Johan menar att risken för att någon obehörig part skulle komma åt information i en molntjänst 

är liten, speciellt i små företag. När det kommer till större företag kan risken vara något större, 

eftersom de ofta har mer känslig information som kan vara attraktiv för utomstående att komma 

över, såsom patent eller viktiga recept. De har dock god kunskap om materialets värde och ser 

till att risken för att förlora det minimeras. Han tycker inte att det existerar särskilt mycket större 

risker då information lagras online än då den lagras i fysisk form, eftersom det finns risk att den 

fysiskt lagrade informationen också kan försvinna genom stöld eller på annat sätt förstöras. Det 

är inte på något sätt en unik risk för molntjänster. Johan nämner att det han kan se som en 

specifik risk när det kommer till användning av digitala system är att de kan bli hackade och 

låsta, och att hackaren kräver en lösensumma för att ge tillbaka åtkomsten till systemen.  

 

En annan typ av risk Johan nämner är den kopplad till betalningar. När en betalning sker måste 

den säkras i hela systemet, vilket innebär att det måste finnas en attest på fakturan och en 

slutattest på banken för att processen ska kunna anses vara säkrad. Han menar att kopplat till 

detta finns en risk att betalningar sker som inte borde ha skett, till exempel genom att en 

obehörig part skaffar sig åtkomst till VD:s e-post och därifrån ber en anställd göra en 

utlandsbetalning. Dessa bedrägerier kan vara så genomtänkta att den som utför betalningen 

aldrig anar att det inte är rätt person som ligger bakom uppmaningen att betalningen ska utföras 

och det kan även vara svårt för revisorer att upptäcka. 

 

Vidare menar Johan att det är viktigt att få kunderna att förstå det positiva och nyttan med att 

använda sig av digital teknik. Det är till exempel mer säkert för båda parter att kommunicera 
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via en säker molntjänst än via e-post, eftersom e-post är mer lättåtkomlig och det är dessutom 

lätt att råka skicka mail till fel person. 

 

Interna risker 

Johan ser en risk i att digitaliseringen skapar en skevhet, genom att alla aktörer inte följer med 

i utvecklingen på samma sätt - varken revisionsbyråer eller andra företag. Han menar att det är 

svårt för revisionsbyråerna att digitalisera sig om inte deras kunder gör det, även om digital 

teknik kan skapa effektivitet och spara tid. En särskild risk han upplever med digitaliseringen 

är att de datorsystem som används inte passar alla, utan främst passar de företagare som inte 

har någon komplex verksamhet.  

 

Kompetens 

Johan menar att i takt med att arbetsuppgifter automatiseras kommer det inte krävas samma 

grundkunskap, till exempel vad debet och kredit är, eftersom det ändå kommer vara en dator 

som arbetar med den typen av granskningar. Han säger dock att det fortfarande kommer vara 

viktigt att förstå varför ett företag har redovisat på ett visst sätt och vilken påverkan det får på 

resultatet. Han tror därför att det är fortsatt viktigt att ha grundläggande kunskap inom ekonomi 

- att förstå bokföring och redovisning - för att förstå revisionen. Johan säger att det också 

kommer vara viktigt med hög kompetens inom IT för att förstå olika digitala processer och hur 

data behandlas i systemen.  

 

Han tror att det i framtiden kommer bli vanligt att revisorer nischar sig mot särskilda områden 

utifrån trender, till exempel hållbarhet, och att revisionsteamen på så vis kommer komplettera 

varandra kunskapsmässigt. Det kommer inte bara vara IT och ekonomi som är viktiga 

kompetensområden utan det kommer krävas fler kompetenser än så, för att möta de utmaningar 

den digitala tillvaron medför. 

4.1.4 Intervju med Stina 

Externa risker 

Stina menar att det allra viktigaste vid användning av en molntjänst är att säkerheten är 

tillräckligt hög. Hon tror dock att de stora firmor som använder sig av egenutvecklade 

molntjänster är omringade av väldigt hög säkerhet och att en bristfällig molntjänst aldrig skulle 

släppas för användning. Som revisor får Stina se många saker som är konfidentiella och därför 

ser hon just säkerheten kring molntjänster som mycket viktig eftersom obehöriga parter inte ska 
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kunna få del av den känsliga informationen. En risk hon ser är att revisorer inte alltid har 

tillräckligt god kunskap inom IT och säkerhet, och därmed inte till fullo förstår vilka risker som 

kan uppstå i digitaliseringens spår. 

 

Interna risker 

Stina menar att det finns en risk att revisionsbyråer implementerar digital teknik bara för att de 

tror att det gynnar deras varumärke och inte för att det verkligen underlättar revisorernas arbete. 

Om systemen som används är undermåliga finns det en risk att revisorerna lägger fokus på fel 

saker, gör ineffektiva revisioner och missar risker. Hon menar att det är väldigt viktigt att satsa 

på rätt typ av digitalisering och inte för att bara hänga med i trenden just nu - den teknik som 

används ska ge mervärde i revisionsprocesserna. De program som används måste vara bra nog 

och göra rätt saker, annars kommer de inte stödja det dagliga arbetet. Stina tror att 

leverantörerna för programvaror inväntar en större efterfrågan innan de vidareutvecklar sina 

revisionsprogram. Digitalisering är enligt henne en kostnadsfråga eftersom det krävs stora 

investeringar för att få en revisionsbyrå att bli digital. Hon menar att en stor revisionsbyrå har 

bättre förutsättningar att bli digital än en mindre, då de har större ekonomiska möjligheter att 

investera i den nya tekniken.   

 

Stina säger också att det är en omställningsprocess att börja använda sig av mer digital teknik, 

och att det är en utmaning att få med sig personalen på revisionsbyrån. Det finns alltid en risk 

att revisionsbyrån springer för fort på den digitala resan och tappar kunskap och kompetens 

bland medarbetarna som inte springer lika fort utan behöver längre inkörningsperiod.  

 

Kompetens 

Stina ser en risk för att revisorer tappar hantverket i revisionen och endast lär sig att “den här 

rutan ska jag bocka i” utan att förstå vad det är som faktiskt ska göras eller kontrolleras i 

revisionen. Om revisorer inte förstår konsekvensen av sitt handlande så kommer det påverka 

revisionskvaliteten negativt. Hon tror att det i framtida rekryteringsprocesser till tjänster som 

revisor kommer vara viktigt att leta efter personer med olika kunskaper för att revisionsteamen 

ska kunna komplettera varandra kompetens- och kunskapsmässigt. Hon säger att det är troligt 

att revisorer kommer nischa sig mot specifika branscher, vilket också gör det extra viktigt med 

olika kunskaper för att skapa en bra helhet i revisionsteamen. Hon tror att det viktigaste hos en 

junior revisor är att kunna hantera digitala system på ett bra sätt och ha god analytisk kunskap 

tidigt i karriären, eftersom karriärsutvecklingen kommer gå fortare än tidigare. Om 
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arbetsuppgifter i branschen skulle automatiseras tror Stina att det underlättar att revisorn har 

viss programmeringskunskap för att kunna ställa rätt frågor och därmed få rätt data ur alla 

analyser.  

4.1.5 Intervju med Peter 

Externa risker 

En extern risk Peter upplever är att det finns en säkerhetsrisk i att lagra information online, med 

tanke på att någon obehörig part kan tänkas vilja hacka systemet och komma åt informationen. 

Han menar att han har kunder som tycker det är svårt att behöva släppa in utomstående personer 

i sin redovisning och som helst inte vill låta revisorn få egen tillgång till redovisningssystemet 

istället för att bara titta på utskrivna papper.  

 

Interna risker 

Peter ser en risk i att datorsystemen kraschar så att det stör det vardagliga arbetet. Han menar 

att det även är svårare för honom och andra i hans ålder som arbetat länge i revisionsbranschen 

att anpassa sig till den digitala tekniken och fundera ut hur den ska användas, än vad det är för 

yngre personer. 

 

Kompetens 

Peter menar att det är viktigt för en revisor att ha analytisk förmåga och en förmåga att se 

potentiella risker i redovisningssystemen.  

4.1.6 Intervju med Lisa 

Externa risker 

Lisa menar att den molntjänst hennes arbetsgivare använder sig av omgärdas av välutvecklade 

säkerhetslösningar. Hon säger att företaget har en egen IT-avdelning som endast arbetar med 

säkerhet, vilket gör att hon litar på att de system som används är säkra ur alla synvinklar. I 

kommunikationen med kunderna föredrar hon att använda revisionsbyråns molnbaserade tjänst 

framför e-post, eftersom hon anser att e-posten är mindre säker än molntjänsten.   

 

Interna risker 

Lisa ser en risk i att digitaliseringen innebär att all kommunikation sker så mycket snabbare än 

tidigare, och att det kan vara svårt som revisor att behålla fokus på sina arbetsuppgifter om ny 

e-post hela tiden kommer in i inkorgen. Hon menar att det vill till att motverka det genom att 

utarbeta en strategi för när och hur e-postmeddelanden läses, för att inte känna sig splittrad i 
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arbetet. Hon menar också att det finns en risk för att internetuppkopplingen slutar fungera så att 

det inte är möjligt att fortsätta utföra sitt arbete, men säger samtidigt att vid de tillfällen det 

händer så brukar det gå att dela internetuppkoppling via den mobiltelefonen hon fått från sin 

arbetsgivare och på så sätt ändå ha möjlighet att fortsätta arbeta.  

 

Kompetens 

Lisa menar att det är viktigt med analytisk förmåga och att kunna vara lyhörd mot kunden, även 

om omgivningen digitaliseras. Hon tycker att det fortfarande, trots den stora hjälpen från 

datorsystem, inte bara är att gå igenom siffror och sätta okej-stämpel, utan att det i stor 

utsträckning handlar om att både bygga relationer och bedöma poster. 

4.1.7 Intervju med Magnus 

Externa risker 

Det finns en risk att material tappas på vägen och att någon obehörig part kommer åt den 

information som finns online. Magnus menar dock att de flesta system är uppbyggda så att 

material inte ska försvinna, men att det ändå finns en liten risk att det inträffar.  

 

Interna risker 

Magnus ser en risk i att alla företagare inte är “med på tåget” när det kommer till digitalisering 

och att det kommer göra att det tar tid innan det är möjligt att helt gå över digital teknik. Han 

menar att det inte finns programvaror som stödjer den digitala processen fullt ut. Till exempel 

nämner han det faktum att Bolagsverket vill ha in digitala deklarationer medan leverantörerna 

av programvaror inte utvecklat system som stödjer detta. Han tycker att det är viktigt att 

leverantörerna enas om ett system som fungerar för alla, men som ändå går att anpassa till 

specifika branscher för att möta de olika behov som finns. Han säger dock att han har svårt att 

se det hända i verkligheten.   

 

Kompetens 

Det är väldigt viktigt att kunna möta människor och förstå deras problem. Han menar att det 

underlättar om revisorn kommer på god fot och har en bra relation med sina kunder, eftersom 

kunderna då vågar anförtro revisorn information och kunskap om företaget. Han tycker det är 

viktigt att kunna använda sig av sin teoretiska utbildning i praktiken. Magnus menar att det 

förvisso är viktigt med kunskaper inom IT, men tror att den tekniska utvecklingen innebär att 
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alla som lever mitt i den anpassar sig efter den och lär sig allt eftersom så att det inte behövs 

någon särskild utbildning just i de ämnena.  

4.1.8 Intervju med Jonas 

Externa risker 

Jonas förklarar att GDPR medfört att det är viktigt att tänka till kring och ha en bra lösning för 

hur känsliga uppgifter hanteras. En risk med att lagra information online är att det blir enklare 

för en tredje part att komma åt den. Han upplever dock inte att någon av hans kunder reagerat 

negativt på att lagra sin information i en molntjänst.  

 

Interna risker 

Han tycker att en risk med att använda sig av digital teknik är att de personliga mötena med 

kunderna blir färre. Han tror att det möjligen kan vara svårt för de lite äldre kunderna att följa 

med i den tekniska utvecklingen, men menar att det alltid kommer finnas revisorer som tar hand 

om de som tycker digitalisering är svårt också. Han upplever att revisionsbranschen genomgår 

en generationsväxling och att nya kunder ofta är yngre och mer tekniskt bevandrade, och att de 

därmed har bättre insikt i vilka risker som kan finnas med digitalisering och hur de kan 

motverkas. Utöver risken att ha mindre personlig kontakt med kunderna ser han inga problem 

med att använda digital teknik, utan anser snarare att den mest underlättar och effektiviserar 

hans arbete.  

 

Kompetens 

Jonas menar att det är viktigt att en revisor har analytisk och teknisk förmåga när arbetet blir 

allt mer digitaliserat. Att inneha kompetens inom IT blir allt mer väsentligt och det är något 

Jonas anser att revisionsbyråerna borde fokusera mycket mer på. Han tycker även att det är 

viktigt att vara lösningsorienterad, proaktiv och ha en förmåga att möta olika typer av 

människor.  I framtiden tror han att de anställda på revisionsbyråer inte enbart kommer vara 

ekonomer utan även utbildade inom IT eller programmering.  

4.2 Sammanfattning av intervjuer 

Externa risker 

Samtliga revisorer är överens om att säkerhetsriskerna är de största externa riskerna, i form av 

att datorsystem kan bli hackade eller låsta. Genom hackningen skulle en obehörig part kunna 
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komma åt känslig information. Flera av revisorerna nämner även att det finns risk att data 

försvinner eller manipuleras under lagring i en molntjänst. Alla revisorer menar att fördelarna 

med digitalisering vida överstiger riskerna, och ser inte riskerna som särskilt stora i 

verkligheten. 

 

Interna risker 

Niklas, Peter och Lisa nämner att digitaliseringen medför en risk att störa deras dagliga arbete 

om till exempel internetuppkopplingen slutar fungera eller om datorn går sönder. Johan, Niklas, 

Stina och Magnus menar att det finns en risk att de datorsystem som används inte är tillräckligt 

utvecklade för att verkligen hjälpa till i arbetet. De förklarar det med att digitaliseringen går så 

fort att programvarorna inte hinner utvecklas för att passa arbetet innan de implementeras som 

verktyg i det dagliga arbetet.  

 

Flera av revisorerna nämner att det finns en stor risk i att revisorer tappar en grundläggande 

förståelse för det de arbetar med, om enklare arbetsmoment ska utföras av en dator istället för 

av en människa. De är överens om att det är viktigt att få med sig den elementära kunskapen 

från botten, för att i senare skeden av revisionen förstå vad det är som granskas och analyseras.  

 

Kompetens 

Niklas och Johan är överens om att det är viktigt att ha grundläggande förståelse för ekonomi i 

allmänhet och redovisning i synnerhet, för att i revisionen förstå vad som granskas. Stina, Peter, 

Lisa och Jonas nämner analytisk förmåga som en viktig kompetens för att förstå och kunna se 

potentiella risker i de systemen som används hos respektive företag. Anders menar att det också 

är viktigt att vara kritiskt tänkande i sitt arbete och inte godta allt som granskas utan verkliga 

bevis. Fem av revisorerna, som alla arbetar eller har arbetat på en stor revisionsbyrå, ser 

kunskaper inom IT som mycket viktiga och att det är väsentligt att förstå den teknik som 

används i yrket. 

Lisa, Jonas och Magnus ser det som viktigt att ha god förmåga att möta människor, då de menar 

att det är bra att ha en god relation med sina kunder och vinna deras förtroende, eftersom de 

anser att kunderna då lättare delar med sig av väsentlig information.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet i förhållande till referensramen som 

presenterades i kapitel två. 

 

 

Analysen utgår från den i avsnitt 2.5 presenterade analysmodellen, där de centrala 

huvudbegreppen är externa risker, interna risker och kompetens. Externa risker är, som tidigare 

beskrivits, definierade som sådana som påverkar revisorn och dennes arbete på grund av en 

tredje parts aktiva handling, till exempel genom att tredje part tillgodogör sig material som 

denne inte har behörighet till. Interna risker är sådana som påverkar revisorn och dennes arbete 

utan att en tredje part har aktiv del i den påverkan, till exempel genom att internetuppkopplingen 

slutar att fungera. Revisorns kompetens i en digital tillvaro omfattar de kunskaper revisorer 

behöver ha för att både kunna utföra ett bra arbete och möta de risker som uppstår i 

digitaliseringens spår.  

5.1 Externa risker 

I studien framkom det att nyttan av att använda digital teknik och digitala hjälpmedel i 

revisionsbranschen vida anses överstiga de medföljande riskerna, vilka uppfattas vara små och 

obetydliga. Sjöberg och Fromm (2001) kom i sin forskning fram till att en risk bedöms som 

mindre om nyttan av det som medför risken upplevs vara stor och att det är särskilt påtagligt 

vad gäller användning av ny digital teknik. De menar att människor tenderar att uppleva att 

tekniken innebär en stor nytta för dem och att riskerna därför ses som små i sammanhanget. 

Fischhoff et al. (1978) hävdar att det i situationer där nyttan ställs mot riskerna är viktigt att se 

till att den teknik som används är tillräckligt säker. Det blir mycket aktuellt i revisionsbranschen 

där nyttan av att använda digital teknik ställs mot riskerna som uppkommer under 

användningen. De system, molntjänster och programvaror som används av revisorerna måste 

vara tillräckligt säkra. Insikterna i vår studie visar att informanterna uppfattar att säkerheten i 

deras datorsystem och molntjänster är mycket hög och att det ses som osannolikt att någon 

utomstående skulle kunna göra intrång i dem. Stina säger till exempel att de revisionsbyråer 

som använder sig av egenutvecklade molntjänster är noga med att säkerheten är fullgod innan 

de släpps för användning, medan Lisa påpekar att hennes arbetsgivare har en IT-avdelning som 

endast arbetar med säkerhet, vilket gör att hon litar på att säkerheten är tillräcklig i de system 
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hon använder. Tidigare forskning, av både Sjöberg och Fromm (2001) samt Fischhoff et al. 

(1978) stödjer därmed insikterna vår studie givit.  

 

Säkerhetsmässigt har tidigare forskning (Chou, 2015) menat att användning av molntjänster 

kan likställas med att leja ut sin verksamhet eftersom samma sorts risker uppstår i båda fallen, 

såsom kostsamma avtalsändringar, missad intern kompetens eller dispyter med leverantören. 

Det här är inte en insikt som stödjer vårt resultat vilket kan bero på att Chou verkar förutsätta 

att molntjänsten tillhandahålls av en extern leverantör. Vår studie tyder på att stora svenska 

revisionsbyråer utvecklar sina egna molntjänster istället för att anlita en extern leverantör. Det 

kan därför antas att de risker som kan uppstå genom att använda sig av en molntjänst levererad 

av en extern part inte blir aktuella i revisionsbranschen. En möjlig anledning till att 

revisionsbyråer väljer att utveckla sina egna lagringstjänster framför att anlita externa sådana 

är att de vill försäkra sig om att det material de hanterar, som många gånger är både känsligt 

och konfidentiellt, inte kan bli åtkomligt för någon obehörig person. Genom att själva utveckla 

lagringstjänsten kan de både se till att säkerheten är tillräckligt hög och eliminera risken att 

leverantören av molntjänsten kan ta del av, manipulera eller missbruka det lagrade materialet.  

 

Majoriteten av revisorerna i vår studie säger att de visserligen kan se en risk för att det material 

och den information de lagrar i sin molntjänst kan bli åtkomligt för en obehörig part som kan 

missbruka den, men att de upplever att säkerheten är så hög att det inte är troligt att materialet 

kommer att förloras. Flera av revisorerna pekar även på ytterligare en anledning till att risken 

för ett intrång är liten: för en utomstående part är det mycket ointressant material som lagras i 

en revisionsbyrås molntjänst, särskilt när det är material som rör mindre företag. Tidigare 

forskning har hävdat att en vanlig anledning till intrång i datorsystem eller molntjänster är att 

säkerheten är för låg (Chou, 2015) och det har även hävdats att molntjänster anses vara särskilt 

utsatta för intrångsrisken (Yang och Xiahoa, 2011; Miller, 2013). Sett till båda de aspekter som 

framkommit i vår studie - att molntjänsterna har hög säkerhet och att materialet som lagras är 

ointressant för gemene man - kan risken för att en obehörig part gör intrång därmed anses vara 

i princip obefintlig. Det innebär att tidigare forskning inte stödjer vårt resultat och en tänkbar 

anledning till det är att de studier som tidigare gjorts på området utfördes under 2011, 2013 och 

2015. På de år som gått sedan dess kan det antas ha skett en hel del utveckling av såväl den 

digitala teknik som de säkerhetslösningar revisionsbranschen använder, vilket gör det möjligt 

att de säkerhetsrisker som tidigare uppfattats numera arbetats bort och därför inte längre är 

aktuella. Att Chous (2015) resultat om att säkerheten är för låg inte överensstämmer med de 
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resultat vår studie visat kan även bero på att han utgår från att molntjänster levereras av en 

extern part istället för att utvecklas av revisionsbyråerna själva. I vår studie framkom det, som 

tidigare nämnts, att de lagringstjänster stora svenska revisionsbyråer använder sig av verkar 

utvecklas internt av byråerna.  

 

Även om risken ses som liten för att ett intrång i en revisionsbyrås molntjänst ska ske är det 

naturligtvis möjligt att det inträffar. Om det skulle hända är det dock möjligt, enligt Anders, att 

se hur mycket och vilken data som strömmar ut från tjänsten. Det gör att det tidigt går att 

upptäcka en obehörig parts intrång genom att det plötsligt strömmar mycket mer data än 

normalt. Han förklarar också att en molntjänst är uppbyggd med “lagringsfack” som gör att det 

vid ett intrång går att få tillgång till materialet i det specifika fack intrånget görs men inte till 

allt lagrat material. Det här tyder på att molntjänster är utsatta för högre risk för intrång än 

datorsystem generellt, men också att de är uppbyggda på ett sätt som ska minimera förlusterna 

vid ett intrång. Både Yang och Xiahoa (2011) och Miller (2013) har pekat på att just 

molntjänster är extra utsatta för intrångsrisken, vilket stödjer resultatet i den här studien. En 

betydande skillnad mellan dessa två studier och vår är dock att de menar att allt material riskerar 

att gå förlorat vid ett intrång i molntjänsten, medan vårt resultat visar att uppbyggnaden av 

molntjänster är sådan att det inte är möjligt att få åtkomst till allting, utan maximalt enstaka 

delar.  

5.2 Interna risker  

5.2.1 Icke-fungerande teknik vållar problem 

Niklas, Peter och Lisa upplever att det finns en risk att de inte kan utföra sitt dagliga arbete som 

planerat om det uppstår problem med internetuppkopplingen eller datorn. Niklas menar dock 

att den här typen av problem sällan inträffar och att det inte är något stort problem i hans vardag. 

Lisa säger i sin tur att hon inte ser risken för att inte kunna utföra arbetet på grund av trasig 

internetuppkoppling som överhängande, då hon i de fall internet inte fungerar på datorn oftast 

kan dela uppkoppling med sin företagstelefon och på så sätt ta sig runt problemet. Tidigare 

forskning har genom Miller (2013) kommit fram till att det finns en överhängande risk att 

revisorerna blir störda i sitt vardagliga arbete om internetuppkopplingen eller datorsystemen 

slutar fungera. Resultatet i vår studie pekar på att det här främst är en teoretisk risk revisorerna 

tänker sig kan hända och inget som uppstår alltför ofta i deras tillvaro, vilket innebär att Millers 

forskning därmed inte stödjer vårt resultat. Skillnaderna mellan resultaten kan förklaras med att 
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Millers forskningsresultat är sex år gammalt, vilket kan innebära att stabiliteten i 

internetuppkoppling och datorsystem har utvecklats och förbättrats sedan dess.  

 

Fyra av de åtta informanterna menar att det inte är en självklarhet att den digitala teknik som 

idag används verkligen stödjer revisionsarbetet och underlättar vardagen. Digitaliseringen 

brukar hävdas kunna effektivisera arbetet (Akbar och Suraida, 2017), men vår studie visar att 

det inte nödvändigtvis är sant så länge tekniken inte fungerar felfritt och programvarorna inte 

motsvarar revisorernas behov. Niklas och Stina tycker att det finns en risk att revisionsbyråer 

börjar använda sig av digital teknik snabbt för att vara först i branschen, utan att säkerställa att 

tekniken verkligen kommer fungera och vara användbar i praktiken. Det leder till att 

användningen av digitala processer varken underlättar arbetet för revisorerna eller skapar 

mervärde för kunderna. Tidigare forskning har genom Warren et al. (2015) kommit fram till att 

de system revisorer använder sig av måste ha tillräcklig kapacitet för att hantera all data och 

kunna sortera ut det som är väsentligt, vilket innebär att det stödjer vårt resultat. Att 

revisionsbyråerna använder programvaror som inte är fullt ut användbara för revisorerna kan 

förklaras med att alla revisionsbyråer kommit olika långt i implementeringen av digitala 

processer. Det i sin tur innebär att leverantörerna av programmen behöver tillgodose den stora 

massans behov och att de inte kan utveckla program som endast kommer användas av enstaka 

byråer, eftersom det då troligen inte blir någon lönsam affär för dem. Allt eftersom 

digitaliseringsprocessen framskrider i branschen kommer fler byråer efterfråga välfungerande 

revisionsprogram, vilket gör det sannolikt att programmen i framtiden kommer utvecklas mer 

mot vad revisorerna behöver och därmed stödja arbetet på ett bättre sätt än idag.    

5.2.2 Beror möjligheten att digitalisera på ekonomiska resurser? 

Resultatet i vår studie tyder på att digitaliseringsprocessen till stor del är en kostnadsfråga, 

eftersom det kostar en hel del pengar att investera i digital teknik. Stora revisionsbyråer har en 

fördel i processen att implementera digitala processer, då de ofta har större ekonomiska resurser 

än vad mindre byråer har. Allt eftersom digital teknik och digitala processer blir vanligare på 

marknaden bör de även bli billigare att köpa in. Det är därmed möjligt att mindre byråer som 

inte har möjlighet att investera i dyr teknik inväntar att de produkter de vill använda hamnar på 

en lägre prisnivå innan de väljer att göra sina inköp. Chan och Vasarhelyi (2011) kom i sin 

forskning fram till att införandet av ny teknik och digitala processer kan medföra stora 

kostnader innan allt till fullo är implementerat, vilket stödjer vår insikt om att det är dyrt att 

som revisionsbyrå göra digitala investeringar.  
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5.2.3 Digitaliseringens inverkan på revisorernas vardag 

En risk vi funnit i vår studie är den inverkan de digitala kommunikationsmöjligheterna har på 

revisorers arbetsdag. I takt med att den digitala utvecklingen gått framåt har möjligheten att ha 

en mycket snabb kommunikation med såväl kunder som kollegor uppstått. Lisa menar att om 

e-postprogrammet alltid är öppet finns det en risk att revisorn blir splittrad i sitt arbete om denne 

ofta avbryter arbetet för att läsa nyinkomna meddelanden. Som exempel säger hon att om hon 

har flera pågående revisioner samtidigt kan det lätt hända att hon först arbetar i revision A, 

därefter läser ett nyinkommet meddelande rörande revision B och för att då inte glömma bort 

meddelandets information öppnar hon revision B och börjar arbeta i den istället. Hon tycker att 

det leder till svårigheter att hålla fokus och arbeta effektivt. För att inte tappa fokus på aktuell 

arbetsuppgift tycker hon att det är viktigt att utarbeta en strategi för hur och när nya 

meddelanden hanteras. Även om digitaliseringen har möjliggjort att kunna kommunicera 

elektroniskt kan det tyckas att det bör vara revisorns eget ansvar att strukturera upp sin arbetsdag 

och hålla fokus på den arbetsuppgift som är aktuell för stunden. Det finns trots allt möjlighet 

att inte ha sitt e-postprogram öppet hela tiden, vilket innebär att störningsmomentet med ny 

inkommande e-post elimineras. Digitalisering möjliggör att vara ständigt uppkopplad, men 

digitaliseringen i sig kräver inte att revisorer är det. Om de upplever att de behöver vara 

uppkopplade och alltid tillgängliga är det snarare troligt att det är något som arbetsgivaren eller 

kollegor förväntar sig. Det kan då antas vara mer av ett arbetsmiljöproblem än en risk som 

uppkommit i digitaliseringens spår. Tidigare studier har inte uppmärksammat detta potentiella 

problem, vilket kan bero på att det inte kan anses vara ett problem själva digitaliseringen 

medfört utan något som uppkommit på grund av företagskultur hos varje enskild arbetsgivare i 

revisionsbranschen.  

5.2.4 Riskerar revisorer att lita för mycket på tekniken och ta felaktiga beslut? 

Anders hävdar att det inte finns någon risk för att revisorer litar för mycket på det material 

datorerna producerar. Han grundar sin åsikt på det faktum att den revisionsbyrå han arbetar på 

använder sig av artificiell intelligens (AI) i de automatiserade processerna. En AI är en robot 

som lärs upp av många olika människor, vilket innebär att roboten kommer bli lika duktig på 

att hitta avvikelser i revisionsunderlag som den bästa revisorn. Den arbetar mycket snabbt och 

kan i stora datamängder (Big Data) urskilja såväl mönster som små detaljer, som en fysisk 

revisor aldrig kunnat upptäcka. Det går därför att anta att vid användning av digitala processer 

som innefattar AI, och där upplärningen av roboten varit god, kommer det producerade 

materialet hålla mycket hög kvalitet. Det kommer vara möjligt för revisorerna att ta välgrundade 
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beslut baserade på de revisionsunderlag AI:n har granskat och det finns därmed ingen risk att 

revisorer vare sig litar för mycket på tekniken eller tar felaktiga beslut. Tidigare forskning på 

området har funnit att det finns en stor risk att datorer missar vad som faktiskt är väsentligt i 

stora datamängder och att revisorer därför kommer ta felaktiga beslut i revisionsprocessen, 

eftersom underlaget de baserar sina beslut på är inkorrekt (Warren et al., 2015). Det framgår 

dock inte i deras forskning huruvida de syftar på att “dator” innebär ett datorprogram eller 

artificiell intelligens. Om “dator” för dem innebär just datorprogram och inte artificiell 

intelligens kan det vara en förklaring till skillnaderna mellan deras forskning och vår studie. 

Något ytterligare som kan förklara skillnaderna i resultaten är att Warren et al. (2015) har 

fokuserat på att studera hur video-, bild- och textdata kan förändra redovisningen med fokus på 

budgetering medan vi har fokuserat på hur revisorerna själva upplever hur större mängder data 

påverkar deras arbete.  

5.3 Revisorns kompetens i en digital tillvaro 

5.3.1 Viktigt med grundläggande kunskaper  

I studien framkom det att flera av revisorerna upplever en risk för att juniora revisorer framöver 

kommer att behöva utföra mer avancerade arbetsuppgifter tidigt i karriären och därmed kommer 

missa grundläggande kunskap som är viktig att ha för att kunna utföra tillförlitliga revisioner. 

Anledningen till denna oro är att många enklare arbetsuppgifter i allt högre utsträckning utförs 

av datorer i automatiserade processer, vilket betyder att det inte finns annat än mer kvalificerade 

uppgifter kvar att utföra för de juniora medarbetarna. De får därmed inte någon chans att lära 

sig yrket från grunden. Det kan innebära att framtidens revisorer kommer ha sämre kompetens 

än dagens, vilket kan inverka negativt på revisionskvaliteten. Revisorerna i vår studie anser att 

det, trots digitalisering och automatisering, alltid kommer behövas en fysisk revisor som 

granskar och bedömer det material datorerna producerar. Resultatet i studien tyder på att det är 

viktigt att se till att revisorernas kompetens upprätthålls och inte glöms bort i ivern att 

automatisera uppgifter samt att revisionsbranschen tillsammans med lärosäten utarbetar en plan 

för hur framtidens juniora medarbetare ska kunna tillgodogöra sig all nödvändig kunskap som 

behövs för att utföra tillförlitliga revisioner. Millers (2013) forskning visade att det finns en risk 

för att revisorns kompetens kommer glömmas bort om allt fler uppgifter automatiseras i 

branschen, vilket stödjer vår insikt. Anders uttryckte i sin intervju att det inte alltid finns en 

plan för vilken roll de fysiska revisorerna ska spela i en automatiserad tillvaro. Det är också 

något branschen behöver bestämma - hur stor del av yrket är lämpligt att automatisera och vad 

ska framtidens fysiska revisorer användas till? För att säkerställa att erfarna revisorers kunskap 
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inte glöms bort och att juniora revisorer får den grundkunskap de behöver är det kanske inte 

möjligt att automatisera allt för många arbetsuppgifter. Då studien visar att det inte finns någon 

risk att revisorsyrket kommer försvinna är det viktigt att ta tillvara på den mänskliga kunskapen 

och endast använda digital teknik som komplement. Det forskningsresultat Gepp et al. (2018) 

visat - att digitala processer inte bör ersätta revisorer utan endast användas som komplement - 

stödjer därmed vår studies resultat.  

5.3.2 Vara analytisk och kritisk är a och o 

Vidare visar studien att de viktigaste kompetenserna en revisor behöver besitta i den digitala 

tillvaron är ett kritiskt tänkande och en analytisk förmåga. Flera av informanterna menar att när 

juniora revisorer kommer inleda sin karriär med att utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter 

kommer de behöva vara både kritiska och analytiska i ett tidigt skede. Det har varit förmågor 

som tidigare har kunnat utvecklats genom att utföra enklare arbetsuppgifter, men om den 

möjligheten försvinner i och med automatiseringen behöver förmågorna vara välutvecklade 

från start. Att kunna tänka kritiskt är enligt Anders nödvändigt för att förstå de risker tekniken 

medför. Han menar dock att om grundläggande kunskap kring vad som är viktigt eller onormalt 

i en revision saknas är det svårt att vara kritisk. Här framgår därmed återigen betydelsen av att 

juniora medarbetare får en grundläggande kompetens. Stina, Peter, Jonas och Lisa säger att de 

ser analytisk förmåga som en mycket viktig kompetens, bland annat för att kunna upptäcka 

potentiella risker i revisionen. Att dessa två egenskaper lyfts fram som de mest väsentliga kan 

bero på att när allt fler av de enklare uppgifterna utförs i automatiserade processer är det mer 

kvalificerade uppgifter som återstår att utföra för de fysiska revisorerna. Det kan då antas vara 

uppgifter som innebär att revisorn behöver använda sig av sin analytiska förmåga i betydligt 

större utsträckning för att hitta potentiella risker eller felaktigheter i revisionen än vad som 

krävs för de enklare uppgifterna. Att både kritiskt tänkande och analytisk förmåga är viktiga 

kompetenser för en revisor att besitta stöds av tidigare forskning, som visat att dessa förmågor 

möjliggör för revisorer att kunna upptäcka och förstå vilka risker som kan finnas i ett företag 

(Chaffey et al., 2011). Utöver nämnda två förmågor har samma forskare även funnit att logiskt 

tänkande, bedömningsförmåga och beslutsfattningsförmåga blir allt viktigare kompetenser att 

besitta i den digitala tillvaron. I vår studie framgår det inte att dessa kompetenser är väsentliga, 

men det behöver inte betyda att de på något sätt är oviktiga för revisorsyrket. Att vi inte fått 

dem som svar kan bero på att vi ställde frågan “vilka kompetenser anser du är viktigast för en 

revisor att ha” och att revisorerna därmed begränsade sina svar till de kompetenser de ansåg 

vara mest väsentliga istället för att ta upp alla. Det är också tänkbart att revisorerna ser dessa 
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kompetenser som självklara i yrket och därför inte nämnde dem specifikt. Studien som Chaffey 

et al. (2011) gjort utfördes på Nya Zeeland medan vår utfördes i svensk kontext. Eftersom de 

kunskaper en revisor behöver besitta bör vara liknande runt om i världen kan detta dock inte 

anses ha någon betydelse för studiernas något olika resultat.  

5.3.3 Kompetens inom IT för att förstå system och program 

Majoriteten av våra informanter framhäver att kunskaper inom IT är viktigt, bland annat för att 

förstå hur kundernas datorsystem fungerar och vilka risker digitaliseringen kan medföra för 

varje specifik kund. Det är även viktigt att som revisor förstå den teknik som dagligen används 

i revisionsprocessen för att kunna utföra ett bra arbete, vilket hälften av de intervjuade 

revisorerna i studien påpekar. Niklas anser att revisorer har fördel av att ha både intresse av och 

utbildning inom IT, då det underlättar för dem att lära sig nya system och program som används 

på den egna arbetsplatsen. Han pekar specifikt ut Microsoft Excel som en viktig programvara 

att kunna hantera. Samtliga dessa insikter stöds av tidigare forskning. Chaffey et al. (2011) har 

funnit att revisorer behöver kunna såväl använda olika datorsystem som förstå kundernas 

interna kontrollsystem för att utföra tillförlitliga revisioner. Gepp et al. (2018) har kommit fram 

till att det är väsentligt för revisorer att förstå både de system och de programvaror som används 

i revisionsprocessen. Slutligen har Vasarhelyi et al. (2010) visat att nyfikenhet och intresse för 

ny teknik är viktigt för att kunna möta de risker digitalisering för med sig. Resultatet i vår studie 

tyder på att det är nödvändigt att revisorer besitter både hög kompetens och utbildning inom IT. 

Det innebär att då svenska lärosäten utformar framtida ekonomutbildningar med inriktning mot 

revision bör de ha i åtanke att revisionsbranschen efterfrågar goda IT-kunskaper hos sina 

framtida revisorer och försöka tillgodose detta, för att säkerställa att studenterna är så väl 

rustade för sitt kommande yrkesliv som möjligt. 

5.3.4 Möta kunderna och skapa förtroende 

Utöver kritiskt tänkande, analytisk förmåga och kunskaper inom IT pekas även förmågan att 

kunna möta människor ut som en väsentlig kompetens i revisorsyrket. Magnus, Lisa och Jonas 

tycker att förmågan är mycket viktig eftersom kunderna måste känna förtroende för sin revisor. 

Sannolikheten för att kunderna ska dela med sig av information till revisorn antas vara högre 

om kunderna känner stort förtroende. Om revisorn får tillgång till så mycket information som 

möjligt blir det lättare för denne att upptäcka potentiella risker och felaktigheter samt ta 

välgrundade beslut. Det skapar även en god helhetsbild över företaget, vilket också antas kunna 

underlätta revisionsprocessen eftersom revisorn då har god kännedom om hur verksamheten 

bedrivs och därigenom bättre förstår de underlag som ligger till grund för revisionen. Att det 
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som revisor är viktigt att vara kommunikativ och social är något som Crawford et al. (2011) 

funnit i tidigare forskning, vilket därmed ger stöd åt vår insikt att det är viktigt att kunna möta 

människor. 

5.4 Sammanfattning analys 

Resultaten i vår studie visar att de risker digitaliseringen kan medföra för revisionsbranschen 

anses vara mycket små och att nyttan av att kunna använda digital teknik är betydligt större än 

riskerna, vilket stöds av Sjöberg och Fromm (2001). Vidare tyder resultaten på att den största 

externa risken är kopplad till säkerhet (att en obehörig part får åtkomst till lagrat material), 

vilket stöds av tidigare forskning (Yang och Xiahoa, 2011; Miller, 2013; Chou, 2015) men 

också att sannolikheten för att detta ska inträffa i verkligheten är låg. Utifrån vår studie kan det 

därför antas att det främst är en teoretisk risk.  

 

Det går att påvisa att även den interna risken att revisorer blir störda i sitt arbete på grund av 

icke fungerande teknik (Miller, 2013) främst är en teoretisk sådan där sannolikheten för att det 

ska inträffa i verkligheten är liten. Resultaten visar vidare att revisorer upplever att den digitala 

teknik de har till sitt förfogande inte alltid underlättar deras arbete. Det bekräftas av den 

forskning Warren et al. (2015) utfört, där det visades att det är väsentligt att de system och 

program revisorer ska använda i sin vardag verkligen har tillräcklig kapacitet. Studien pekar på 

att juniora revisorer riskerar att missa grundläggande kunskap på grund av att deras tidigare 

arbetsuppgifter numera utförs av datorer och att det är en risk branschen behöver kunna hantera. 

Vi kan även visa att användning av datorer och automatiserade processer i revisionen inte utgör 

en risk för att revisorer ska missa viktig information eller ta felaktiga beslut, vilket tidigare 

forskning (Warren et al., 2015) hävdat. Vidare har vår studie funnit en aspekt som inte 

diskuterats i tidigare forskning: att det finns en risk för att revisorer kan uppleva sig splittrade 

och ha svårt att hålla fokus på grund av ett stort inflöde av nya e-postmeddelanden. Att detta 

inte tagits upp i tidigare forskning kan bero på att det inte anses vara digitaliseringen som är 

rotorsaken till problemet, utan något som uppkommit hos den enskilda arbetsgivaren. 

 

Vad gäller upplevt kompetensbehov hos framtida juniora revisorer pekar resultaten på att 

kunskaper inom IT är väsentliga liksom en välutvecklad förmåga att både vara analytisk och 

kunna tänka kritiskt för att hantera de risker digitaliseringen för med sig. Resultaten i studien 

stöds till stor del av tidigare forskning. I de fall resultaten skiljer sig åt går det i flera fall härleda 
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till att studierna utförts med flera års mellanrum, då det digitala området utvecklats och 

förbättrats sedan tidigare studier gjordes gentemot nu.  
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6. Slutsatser 
 

I uppsatsens sista kapitel presenterar och diskuterar vi de resultat och slutsatser vi funnit 

under studien, kopplat till frågeställningarna och syftet. I detta kapitel finns även en 

diskussion kring vårt bidrag och en kritisk reflektion över studien. Avslutningsvis hittas en 

diskussion kring etiska och samhälleliga aspekter samt förslag till vidare studier. 

 

6.1 Återkoppling till problemformulering 

Syftet med studien är att förtydliga vilka specifika risker digitaliseringen medför för 

revisionsbranschen och beskriva vilken kompetens yrkesverksamma revisorer upplever att de 

behöver för att hantera dem. För att uppfylla syftet har vi sökt svar på följande frågeställningar: 

● Vilka risker uppfattar revisorer att digitaliseringen medför för revisionsbranschen i 

samband med revision? 

● Vilken kompetens upplever revisorer behövs för att möta dessa risker? 

6.2 Huvudsakliga resultat och slutsatser 

6.2.1 Vilka risker uppfattar revisorer att digitaliseringen medför för revisionsbranschen 

i samband med revision? 

Risker som användning av digitala processer kan medföra ses som mycket små 

Att använda digital teknik och digitala processer i revisionen anses vara av stor nytta och 

riskerna som kan uppstå ses som försumbara, vilket till fullo stöds av tidigare forskning utförd 

av Sjöberg och Fromm (2001). Det kan förklara varför revisionsbranschen inte räds att använda 

automatiserade processer istället för fysiska revisorer.  

 

Externa risker är främst kopplade till säkerhet 

Studien visar att den största externa risken är att någon obehörig person får tillgång till det 

material revisorerna lagrar online, vilket överensstämmer med tidigare studier (Yang och 

Xiahoa, 2011; Miller, 2013 och Chou, 2015). Det har dock visats att det i dagsläget uppfattas 

vara en risk som är osannolik att den ska inträffa i verkligheten eftersom revisionsbyråerna är 

säkerhetsmedvetna och måna om att skydda sitt material eftersom de ofta hanterar känsligt och 

konfidentiellt sådant. Denna insikt skapar trygghet för alla de företag som överlämnar 
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information om sin verksamhet till revisionsbyråer via molntjänster - de behöver inte oroa sig 

för att materialet ska hamna i fel händer eller helt försvinna.  

 

Det finns risk att tekniken inte stödjer arbetet men inte för att ta fel beslut  

En stor intern risk är att den digitala teknik som används på respektive revisionsbyrå inte stödjer 

revisorernas vardagliga arbete - något tidigare forskning funnit är väsentligt att den faktiskt gör 

(Warren et al., 2015). Att den inte stödjer kan förklaras med att programvaruleverantörerna inte 

har möjlighet att utveckla program som tillgodoser alla revisorers behov, baserat på tillgång 

och efterfrågan. Detta skapar viss förståelse hos de byråer som kommit långt i sin 

digitaliseringsprocess för att det troligtvis kommer utvecklas program som bättre motsvarar 

deras behov allt eftersom branschen blir mer digitaliserad.  

 

Vidare visar vår studie att det inte finns någon risk att revisorer tar felaktiga beslut på grund av 

att de använder sig av underlag som datorer producerat, vilket tidigare forskning hävdat 

(Warren et al., 2015). Resultatet visar snarare att beslutsunderlagen blir bättre då datorer skapar 

dem, eftersom de har helt andra möjligheter att urskilja mönster och viktiga detaljer än vad 

fysiska revisorer har. Denna insikt medför att det inte behöver finnas någon oro att 

revisionskvaliteten kommer försämras om revisionerna delvis utförs av datorer istället för 

människor. 

6.2.2 Vilken kompetens upplever revisorer behövs för att möta dessa risker? 

Resultaten i studien pekar på att kompetens inom IT samt analytisk förmåga och kritiskt 

tänkande är det allra viktigaste för revisorer att besitta för att kunna hantera digitaliseringens 

risker, vilket överensstämmer med de insikter Chaffey et al. (2011) tillgodogjort sig i sin 

forskning. Den här insikten är väsentlig för svenska lärosäten då de utformar framtidens 

ekonomutbildningar som inriktas mot revision. De behöver då säkerställa att det studenterna lär 

sig under utbildningen i så stor utsträckning som möjligt motsvarar de kompetensbehov 

revisionsbranschen har. 

6.3 Studiens bidrag 

Studien bidrar till en större förståelse för vilka risker dagens och framtidens revisorer kan möta 

i en allt mer digitaliserad tillvaro. Eftersom digitala processer och digital teknik konstant 

utvecklas anser vi kunna bidra med en uppdaterad syn på området gentemot vad tidigare studier 

gjort. Vi har till exempel kunnat visa att risken att förlora material som lagras i en molntjänst, 
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som tidigare forskning hävdat funnits, visserligen existerar men eftersom säkerheten kring 

lagringen är mycket hög är det inte sannolikt att den inträffar. Detsamma gäller risken att 

revisorer inte ska kunna utföra sitt arbete om de ofta blir störda av att internetuppkopplingen 

inte fungerar - det finns en risk att det kan hända, men det är osannolikt att det verkligen kommer 

inträffa. Detta bidrar därmed med nya insikter på området. De studier som kommit fram till att 

revisionsbranschen löper stor risk att förlora materialet och att revisorerna kan störas är flera år 

gamla och med hänsyn till att digital teknik ständigt utvecklas kan åldersskillnaden på studierna 

förklara varför vi kommit fram till en kompletterande slutsats. 

Tidigare studier har visat att kompetens inom IT, analytisk förmåga och kritiskt tänkande är 

mycket viktigt för revisorer att inneha när branschen blir allt mer digital. Resultatet i vår studie 

visar samma resultat, men baserat på att majoriteten av de intervjuade revisorerna svarade att 

det är just dessa förmågor som är viktiga att ha bidrar vi med att förtydliga för svenska lärosäten 

hur viktiga de är. Genom att påvisa vilka kompetenser revisionsbranschen önskar att framtida 

juniora revisorer har kan studien fungera som riktlinje vid utformningen av utbildningar 

inriktade mot revision. Vår bedömning är att det är väsentligt att lärosätena tillsammans med 

Revisorsinspektionen och revisionsbyråer runt om i Sverige kontinuerligt diskuterar vilken 

kompetens juniora revisorer behöver och hur de ska kunna tillgodogöra sig den, för att 

säkerställa att framtidens revisioner kommer hålla hög kvalitet och vara tillförlitliga.  

Slutligen kan studien bidra med att påvisa att de risker tidigare forskning kommit fram till att 

revisionsbranschen möter på grund av digitaliseringen anses vara mycket små och att det 

upplevs vara betydligt större nytta än risk att använda digital teknik. Det ger en förståelse för 

varför branschen inte tvekar kring att införa automatiserade processer och digitala hjälpmedel.  

6.4 Kritik mot studien 

I studien har endast revisorers uppfattning kring vilka risker digitaliseringen medför samt vilken 

kompetens som behövs för att möta dem vilket inte ger en helt rättvis bild av problematiken. 

Att revisorerna ser digitaliseringen som positiv är tydligt, arbetet blir effektivare och riskerna 

går inte att jämföra med den nyttan som medförs. Faktum är att de flesta revisorer medgett att 

de själva inte är särskilt insatta i hur systemen är utvecklade för att lagring av information ska 

hållas säker, systemen fungerar och det är det viktiga, hur säkerheten är tillräckligt bra sköts av 

utomstående part. Skulle andra intervjupersoner medtagits i studien såsom systemutvecklare 

eller IT-revisorer hade de möjligtvis kunnat bidra med andra aspekter av säkerhet och 
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kompetensbehov, med hänsyn till att de har en annan kunskap än revisorer rörande hur 

säkerheten i datorsystem och programvaror är uppbyggd.  

 

Studien har därmed inte kunnat påvisa hur sannolika de potentiella risker som nämns är i 

verkligheten, något som kan innebära att de problem som presenteras i studien eventuellt inte 

alls är ett problem i verkligheten. Vidare har vi i studien inte efterfrågat några specifika 

programvaror revisorerna använder sig av, och kan därmed inte dra någon slutsats huruvida det 

är något program som sticker ut som extra riskfyllt eller svåranvänt. Vad gäller att juniora 

revisorer kan missa väsentlig kunskap om de inte behöver göra de monotona och enkla 

uppgifterna som tidigare lagts på den rollen, framgår det i studien att framtida revisorer behöver 

ha en välutvecklad analytisk förmåga och ett kritiskt tänkande tidigare i karriären än vad som 

förr efterfrågats, men vi har inte undersökt närmare hur dessa förmågor ska kunna förvärvas.  

6.5 Etiska och samhälleliga reflektioner 

I studien har det framgått att revisorerna tror att behovet av juniora medarbetare på sikt kan 

minska och att de som anställs riskerar att missa mycket av den grundläggande kunskapen i 

yrket om de enklare uppgifterna utförs av en dator istället för av en människa. Det kan tänkas 

vålla problem med kompetensförsörjningen i branschen på sikt, då revisorerna med gedigen 

kunskap går i pension och de juniora inte får med sig samma grundkunskap som tidigare. Det 

kan orsaka att revisionskvaliteten blir sämre och att förtroendet för revisorer minskar. Att 

digitala processer tar över allt mer kan även göra att de äldre medarbetarna väljer att söka sig 

till andra yrken om de inte mäktar med eller vill sätta sig in i den nya tekniken, vilket också 

leder till tappad kompetens för revisionsbranschen.  

 

I samband med automatiseringen av arbetsuppgifter blir robotteknik vanligare och ersätter till 

viss del därmed människan. Det kan då vara svårt att veta vem som ska hållas ansvarig för 

felaktigheter i revisionen om det är en robot som utfört granskningen och analysen. 

 

Att en revisionsbyrå använder sig av molntjänster innebär att deras anställda har större 

möjligheter till att arbeta när och var de vill, eftersom de alltid kommer åt materialet oavsett 

var de befinner sig. Det kan leda till att de anställda inte känner att de kan slappna av utan alltid 

behöver vara tillgängliga för arbetet, vilket på sikt kan tänkas få negativa effekter på balansen 

mellan fritid och arbete samt det personliga välmåendet. 
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Även om nyttan med att använda digitala processer ses som så stor att riskerna upplevs 

försumbara i jämförelse är det således viktigt att ha i åtanke att det uppkommer negativa 

aspekter också, inte enbart positiva. Det är väsentligt att ha en strategi för hur människans 

kompetens och välmående ska kunna upprätthållas.  

6.6 Förslag till vidare studier 

6.6.1 Hur ska kompetens förvärvas? 

Det framkom i studien att behovet av personal i revisionsbranschen, framför allt juniora 

revisorer, tros minska i framtiden samtidigt som det kommer krävas att de nyutbildade 

revisorerna som påbörjar sin karriär hos en revisionsbyrå behöver ha en välutvecklad analytisk 

förmåga och ett kritiskt tänkande betydligt tidigare i karriären än vad som förr efterfrågats. 

Eftersom denna studie inte undersökt hur framtida revisorer ska kunna tillgodogöra sig en högre 

analytisk förmåga och ett mer kritiskt tänkande är det ett förslag till vidare studier. Det vore 

intressant att veta hur revisionsbranschen ser på utbildningsdelen kring de förmågor de 

efterfrågar hos sina framtida anställda - är det förmågor de tänker sig att de själva ska lära ut 

via yrkespraktik eller förväntas de framtida juniora revisorerna ha tillgodogjort sig dessa 

förmågor under sin högskoleutbildning?  

6.6.2 Vilken påverkan har digitaliseringen på revisorers vardag? 

Det har tidigare visats att digitaliseringen möjliggör ett mer flexibelt arbete som kan utföras var 

som helst och när som helst, men inte vilka negativa aspekter revisorer upplever av detta. Vår 

studie visar att den uppkopplade tekniken innebär en risk för att revisorer blir splittrade och 

tappar fokus i arbetet då de ständigt är tillgängliga via e-post. Det vore intressant att studera 

närmare vilken påverkan den digitala tillvaron har på revisorers arbetsdag och välmående.  

6.6.3 Ser riskerna och kompetensbehovet annorlunda ut för interna revisorer? 

I studien har vi valt att endast beskriva de risker och medföljande behov av kompetens hos den 

externa revisionsbranschen. Ytterligare ett förslag till vidare studier är att undersöka om interna 

revisorer hos både privata företag, kommuner och statliga myndigheter uppfattar samma risker 

och kompetensbehov.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning 

Beskriv studiens syfte - att beskriva vilka risker revisorer uppfattar att digitaliseringen medför 

för revisionsbranschen i samband med revision och vilken kompetens som behövs för att möta 

dem. 

 

Bakgrundsfrågor 

● Hur länge har du arbetat som revisor? 

● Är du auktoriserad? 

● Vilka byråer har du arbetat på? 

 

Digitalisering 

● Hur definierar du digitalisering? 

● Vilka möjligheter av digitalisering inom revisionsbranschen kan du se? 

● Vilka risker med digitalisering inom revisionsbranschen kan du se? 

● Hur har digitaliseringen påverkat ditt yrkesutövande? Hur arbetar ni med digitala 

hjälpmedel? 

● Hur ser du på riskerna med digitalisering kontra nyttan av den? 

 

Molntjänster och automatisering 

● Vad tänker du kring att lagra till exempel information om kunder i en molntjänst moln? 

Vilka möjligheter och risker ser du med det? 

● Vilka åsikter har era kunder kring lagring av deras information online? 

● Vad tror du om automatisering av vissa uppgifter inom revisionsprocessen och vilka 

uppgifter anser du vara lämpliga att automatisera? 

● Hur tror du att det påverkar behovet av personal om fler uppgifter automatiseras? 

 

Kompetens 

● Vilka kompetenser anser du är viktigast att en revisor har?  

● Vilken utbildning anser du att nyutexaminerade revisorer behöver ha för att kunna göra 

ett bra arbete? 
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Bilaga 2: Revisorsinspektionens utbildningskrav 

Förutsättningarna för revisorsyrket har kraftigt förändrats under senare år. 

Revisorsinspektionen (2018a) menar att det bland annat grundar sig i den tekniska utvecklingen 

och den ökade mängden av tillgänglig data, medan Carrington (2014) menar att det också beror 

på att det finns en ökande efterfrågan på revision inom andra områden än det finansiella, till 

exempel av IT-system och datormiljö. Tidigare har det främst varit viktigt för revisorer att 

inneha god kunskap inom redovisning, men numera är det lika viktigt med kompetens inom IT 

och programmering. Branschorganisationen The Institute of Chartered Accountants in England 

and Wales (2018) poängterar att det är väsentligt, rent av kritiskt, för revisionsbyråer att ha 

tillgång till revisorer med kompetens inom olika områden för att kunna möta kundernas 

önskningar och behov. 

  

För den som velat bli auktoriserad revisor i Sverige har det tidigare krävts lägst en 

kandidatexamen inom företagsekonomi från högskola eller universitet, där studierna ska ha 

omfattat minst 90 högskolepoäng (hp) företagsekonomi, 15 hp beskattningsrätt och 30 hp 

handelsrätt. Utöver dessa poäng har även godkända kurser inom nationalekonomi, statistik, 

matematik och informationsteknik krävts (Revisorsinspektionen, 2018b). Som ett led i att möta 

revisorsyrkets förändrade förutsättningar ändrades under 2018 utbildningskraven. Det innebär 

att den som önskar skriva auktorisationsprovet numera kan ha en kandidatexamen inom valfritt 

ämne, inte enbart inom företagsekonomi. 

  

Utöver kandidatexamen ska studier genomföras inom tio specifika områden, som till exempel 

allmän redovisningsteori, internationella redovisningsstandarder, ekonomistyrning, 

riskhantering och internationella revisionsstandarder. Fem av de tio områdena måste studeras 

vid högskola, vilket innebär att någon som har examen inom till exempel IT behöver 

komplettera sin utbildning med kurser som behandlar de obligatoriska områdena. De andra fem 

områdena kan läsas antingen vid högskola eller via en revisionsbyrå, vilket gör att kunskaperna 

kan tillgodogöras under anställningstid. Om ämnesområden ska studeras via revisionsbyrå 

måste byrån skicka in en utbildningsplan till Revisorsinspektionen för godkännande. Förutom 

de teoretiska delarna med kandidatexamen och obligatoriska ämnesområden ska även en treårig 

praktisk utbildning genomföras vid en revisionsbyrå. Detta innebär att den totala 

utbildningstiden blir minst sex år. Möjligheterna med de ändrade utbildningskraven innebär att 
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människor med annan bakgrund än företagsekonomisk kan bidra med sin kunskap, till exempel 

inom IT, till revisionen (Revisorsinspektionen, 2018c). 
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Bilaga 3: Individuella reflektioner Elin Hellsten 

Inledning: Till en början var det inte helt givet att jag skulle skriva mitt examensarbete 

tillsammans med Erika. Under de två senaste åren på högskolan har jag umgåtts och skrivit 

samtliga arbeten tillsammans med två andra tjejer. Jag visste sedan innan att de två skulle skriva 

sitt arbete ihop och jag förstod att jag skulle få skriva mitt arbete ihop med någon annan. Då det 

tredje och sista året startade kom Erika tillbaka till studierna efter en föräldraledighet och tack 

vare en gemensam vän som studerat med Erika innan, fick vi tipset om att vi kunde skriva ihop. 

Erika kontaktade mig och frågade om vi skulle skriva uppsatsen ihop och så blev det. 

 

Ämnesval: Jag hade inte reflekterat särskilt mycket kring vad jag ville skriva om, mer än att 

jag ville rikta in mig på revision då jag arbetar på en revisionsbyrå men också för att jag sedan 

innan vetat att revision är det yrke jag vill arbeta inom. Erika hade inte heller reflekterat över 

något speciellt ämne hon ville skriva om. Vi satte oss och började diskutera och jag nämnde att 

jag gärna skriver om något ämne inom revision, vi funderade fram och tillbaka och kom snabbt 

överens om att digitalisering i samband med revisionsbranschen verkade intressant då 

digitaliseringen är ett aktuellt och intressant ämne. Till en början ville vi rikta in oss på hur 

digitaliseringen kommer att påverka revisionsbranschen i framtiden, men efter kritik om att vi 

inte kunde sia om framtiden fick vi tänka om och valde då att rikta in oss på vilka risker 

digitaliseringen medför för revisionsbranschen och vilken kompetens revisorer behöver för att 

möta dessa risker. 

 

Samarbete: Då detta var det första arbetet jag och Erika gjort tillsammans var det till en början 

inte klart hur vi bäst skulle gå tillväga för att lyckas få ihop ett bra samarbete. Till en början satt 

vi mycket på egen hand och skrev, dels för att vi tyckte att det kändes bra och mer effektivt att 

dela upp men även för att vi båda arbetade vid sidan av studierna. Det har inte alltid varit lätt 

att få till träffar i skolan vilket resulterat i många diskussioner över Messenger. Tack vare att vi 

under hela uppsatsens gång haft som mål att alltid ligga i fas med seminarier och inlämningar 

har det fungerat bra.  

 

Arbetsfördelning: Vår arbetsfördelning har varit relativt jämnt fördelad och jag tycker att vi 

har kompletterat varandra bra. Under de första kapitlen skrev vi på egen hand för att sedan 

diskutera och sätta ihop. De sista kapitlen krävde mer diskussioner och vi satt mycket 

tillsammans i skolan och skrev vilket upplevdes lättare då vi kunde diskutera och ställa frågor 
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till varandra kring uppsatsen. Jag kan tycka att Erika tagit större ansvar i perioder, detta då jag 

som sagt arbetat en del under arbetets gång. Jag har då försökt komplettera så mycket som 

möjligt för att vara lika delaktig. Det har fungerat bra då vi båda haft som mål att hela tiden 

ligga i framkant och därmed hålla skrivandet igång hela tiden. Under våra intervjuer delade vi 

upp våra frågor så att vi kunde säga ungefär lika mycket. 

 

Metodval och empirinsamling: Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod och utförde 

åtta semistrukturerade intervjuer för uppsatsen. En mycket tidskrävande metod men vi lyckades 

genomföra de flesta intervjuer under loppet av en vecka och försökte transkribera så fort som 

möjligt för att sedan sammanställa vårt empirikapitel. Även fast det tog lång tid och vi emellanåt 

kunde känna oss låsta till att inte ha möjlighet att fortsätta skrivandet var detta den roligaste 

delen av arbetet. Att få träffa revisorer genom personliga möten och få en inblick i verkligheten 

har givit mycket för arbetet och inte minst för oss. 

 

Generellt om examensarbetet: Jag har hela tiden fått höra att uppsatsen är det tuffaste under 

hela studietiden, och det har det till viss del varit men samtidigt väldigt intressant. Det svåraste 

har varit att hela tiden hålla ihop kopplingen mellan vårt valda ämne, tidigare studier och teori. 

Även fast vi hela tiden försökt ligga så långt fram som möjligt har det ändå blivit stressigt under 

vissa perioder. Allra tuffast var det för oss då vi skulle ta kontakt med revisorer inför 

intervjuerna, då arbetet skrivs mitt i deras högsäsong var vi många gånger inte alls prioriterade 

och började fundera över om vi ens kommer få ihop något empirunderlag. Detta löste sig till 

slut och hoppet om att få gå upp och presentera väcktes igen. 

 

Tackord: Jag vill rikta ett stort tack till Erika för en otroligt givande och rolig vår, utan henne 

hade det varit svårt att få klart examensarbetet i tid. Tack för alla roliga dagar i skolan, det har 

varit roligt att lära känna dig under den här tiden.  

 

Nu kan vi snart lägga högskolan och alla dess tuffa perioder bakom oss och påbörja ett nytt 

kapitel, jag är säker på att din framtida arbetsgivare och kollegor kommer att bli lyckligt lottade. 

 

Stort lycka till i framtiden! 
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Bilaga 4: Individuella reflektioner Erika Gunnarsson 

Inledning: Att skriva uppsatsen tillsammans med Elin har inte varit något som varit självklart 

en längre tid, så som det kan vara för vissa andra som skrivit inlämningsuppgifter tillsammans 

sedan dag ett på utbildningen. Då jag började studera på ekonomprogrammet hade jag redan 

läst en del kurser sedan tidigare som jag fick tillgodoräkna mig och jag tillbringade därför mina 

två första terminer med att läsa kurser tillsammans med dåvarande årskurs två. När de 

terminerna var till ända föddes min dotter och jag valde därför att söka studieuppehåll det 

kommande läsåret. Det innebar att jag, när jag skulle återuppta studierna under 2018, gjorde det 

i en klass där jag inte kände någon alls. Som tur var hade jag under de två terminerna med 

tidigare årskurs lärt känna en tjej vars vän gick i samma klass som jag skulle börja i och som 

inte heller hade någon given person att skriva uppsats med. Jag chansade därför på att fråga 

henne om hon ville skriva tillsammans med mig och det ville hon. Det visade sig vara en riktigt 

bra chansning och det har verkligen varit både roligt och enkelt att samarbeta ihop med Elin. 

  

Ämnesval: Jag hade ingen klar tanke om vad jag ville skriva uppsats om utan upplevde det 

mest som kämpigt och svårt att hitta något intressant som dessutom var gångbart. Då det var 

dags att välja ämne satte vi oss ner och spånade vad vi skulle skriva om. Vi landade i att det 

vore intressant att undersöka hur framtidens revision kommer se ut, kopplat till att 

digitaliseringen i hög grad påverkar revisionsbranschen. En bit in i arbetet fick vi under en 

panelhandledning med flera företagsekonomiska handledare kritik för att det är svårt att skriva 

om något som behandlar framtiden och att vi inte kan förutspå hur det kommer se ut i branschen 

framöver. Efter att ha konstaterat att det nog stämde var det dags att tänka om – vad skulle vi 

rikta in oss mot istället? Valet föll på att undersöka vilka risker digitaliseringen medför för 

revisionsbranschen och vilka kompetenser som behövs för att kunna hantera dem på ett bra sätt, 

vilket visat sig vara ett väldigt intressant område att studera. 

  

Samarbete: Vårt samarbete har fungerat bra och vi har växlat mellan att sitta var för sig och 

tillsammans. Vi har båda två arbetat vid sidan av studierna och på grund av att vi haft olika 

arbetstider har vi pusslat ihop träffar i skolan så gott vi kunnat. När vi inte träffats har vi istället 

kommunicerat mycket via Messenger och suttit var för sig hemifrån. Det har blivit en del kvällar 

online… En nackdel jag upplevt med att vi arbetat olika tider och därför inte haft så lätt för att 

kunna träffas har varit att det varit svårt att kommunicera i realtid. Det har inneburit att om 

någon av oss suttit med uppsatsen och velat fråga den andre något har det kunnat ta tid innan 
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den andre haft möjlighet att återkoppla. Vi har dock i så fall valt att göra ändringar själva utan 

att invänta svar och sedan tagit upp det till diskussion, vilket varit ett sätt att komma runt 

problemet. 

  

Arbetsfördelning: Vi har försökt dela upp avsnitten mellan oss i skrivprocessen. Det har för 

min del fungerat väldigt bra, eftersom jag upplever det som ineffektivt att skriva varje stycke 

tillsammans. 

  

Metodval och empirinsamling: Att använda en kvalitativ metod var det enda rimliga utifrån 

det syfte och de frågeställningar vi valt att ha i uppsatsen. Det har varit väldigt intressant att 

träffa de revisorer vi haft förmånen att få intervjua och prata om hur de upplever sin vardag och 

sitt yrke. Eftersom revisionsbranschen är stor trodde vi aldrig att det skulle bli några problem 

att hitta personer att intervjua, men tji fick vi. Uppsatsen skrivs nämligen samtidigt som 

revisorerna har sin absoluta högsäsong, vilket gjorde att det var nästintill omöjligt att hitta 

någon som ville delta. Vi lyckades få hälften av intervjuerna genom att maila revisorer vi inte 

kände och hälften tack vare att Elin arbetar extra på en revisionsbyrå och kunde fråga sina 

kollegor. 

  

Generellt om examensarbetet: Det har varit otroligt intressant och givande att skriva uppsats. 

Jag upplever själv att det skett stora förbättringar av skrivandet bara under de få månader som 

gått från att arbetet påbörjades tills nu. Tack vare en god planering och bra kommunikation med 

Elin förknippar jag främst processen med glädje och positiva känslor, även om det såklart 

förekommit en och annan svordom och deppighet under resans gång. Det känns därför både lite 

konstigt och vemodigt att processen är över, samtidigt som det naturligtvis ska bli roligt att 

äntligen vara klara.   

  

Tackord: Jag vill börja med att tacka Elin för ett bra samarbete och roliga dagar i skolan. Det 

har varit ett sant nöje att skriva uppsats ihop med dig och jag hoppas du kommer trivas i 

revisorsrollen i framtiden. Därutöver vill jag rikta ett stort tack till min man som stått ut med 

att jag, efter att ha varit i skolan hela vardagarna, fortsatt knappa på datorn hemma vid 

köksbordet på såväl helger som sena kvällar. Jag vill även tacka resten av min familj och mina 

vänner som låtit mig klaga över uppsatsprocessen när den ibland känts jobbig och som peppat 

mig till att kämpa vidare.                

 


