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Sammanfattning 
Examensarbete i företagsekonomi, Högskolan i Skövde 

Kandidatuppsats, Externredovisning, vårterminen 2016 

 

Bakgrund: Datorer har under ett halvt sekel använts i näringslivet och revisorer har använt 

datorer i revisionsprocessen sedan 1980-talet. Teknik är menat att effektivisera revisionen och 

möta behov av automatisering för att öka lönsamheten, minska tidsåtgången och underlätta 

revisorernas arbete. Betydelsen och utnyttjandet av automatisering och informationsteknik 

[IT] i revisionen har ökat kraftigt under 2000-talet som en följd av den tekniska utveckling 

som sker i samhället. Revisionsbevis går från papper till elektronisk form och 

informationssystem [IS] kontrollerar data med lite eller helt utan mänsklig inblandning. 

Branschens digitalisering innebär flera fördelar som flitigt belyses i litteraturen, medan 

eventuella nackdelar och risker lämnas obelysta.   

 FAR publicerade år 2013 en framtidsstudie där de önskar förbereda branschen på olika 

förändringar och vara i framkant för att undvika fallgropar och utnyttja möjligheter. I studien 

utreds flera framtida drivkrafter och en av dem är digitaliseringen. Flera fördelar med 

digitaliseringen belyses, men också här missas eventuella nackdelar och risker. 

Syfte: Syftet med denna studie är att, genom att undersöka dagens yrkesverksamma 

revisionsutövare syn, öka revisionsbranschen och revisionens intressenters förståelse för hur 

revisionens tillförlitlighet och revisionsrisker påverkas av digitaliseringen.  

Metod: Studiens empiriska material samlades in genom en kvalitativ metod. Nio 

revisorer och tre personer som arbetar med risker inom revision och IT-revision har 

intervjuats genom elva semistrukturerade intervjuer. 

Slutsats: Studien har kommit fram till att revisorerna i studien och forskningen är eniga om 

att digitaliseringen innebär flera positiva effekter för revisionen. Exempelvis en ökad kvalitet 

på slutprodukten, effektivare revisionsprocess och minskad upptäcktsrisk genom att större 

datamängder kan analyseras. Det föreligger dock en tvetydighet kring huruvida det påverkar 

revisionens tillförlitlighet som slutprodukt. Studien har visat att yrkesverksamma revisorer har 

svårt att se risker med den tekniska utvecklingen. Studien har även visat att revisorerna inte 

har eller anser sig behöva några speciella IT-kunskaper, samtidigt som forskningen menar att 

IT-kunskaper är mycket viktiga för revisorernas förmåga att göra kvalificerade 

riskbedömningar.  

Nyckelord: Revision, digitalisering, tillförlitlighet, förtroende, revisionsrisk, 

revisionskvalitet, revisionsautomatisering, IT, teknik, IT-revision, ARM.  



 

 

Abstract 
Degree in Business Administration, University of Skövde 

Bachelor Thesis, Financial Accounting, spring term 2016 

Background: Computers have been used for half a century in business and auditors have 

been using computers in the audit process since the 1980s. Technology is meant to make the 

audit more efficient and meet the needs of automation to increase profitability, reduce the 

timescale and facilitate the work of the auditors. The meaning and utilization of automation 

and information technology [IT] in the audit has increased greatly in the 2000s as a result of 

technological developments taking place in society. Audit evidence goes from paper to 

electronic and information systems [IS] controls data with little or no human intervention. The 

industry digitization has several advantages as extensively illustrated in the literature, but the 

possible disadvantages and risks left not observed. 

FAR published in 2013 a prospective study in which they wish to prepare the industry 

to various changes and be in the forefront to avoid pitfalls and exploit opportunities. The 

study investigated several future drivers and one of them is digitization. Several benefits of 

digitization are illuminated, but also this study missed potential disadvantages and risks. 

Purpose: The purpose of this study is that, by examining today's professionals audit 

practitioners sight, improve the accounting profession and audit stakeholders' understanding 

of how the reliability of audit and audit risks are affected by digitization. 

Method: The study's empirical material was gathered through a qualitative method. Nine 

auditors and three people working with risk assurance and IT audit have been interviewed 

through eleven semi-structured interviews. 

Conclusion: The study has concluded that the auditors of the study and research agree that 

digitization brings several positive effects for the audit. For example, a higher end product 

quality, a more efficient audit process and reduced detection-risk as a result of larger amounts 

of data being analyzed. However, there is an ambiguity as to whether it affects the reliability 

of the audit as a final product. The study has shown that practicing auditors has difficult to see 

the risks of technological progress. The study has also shown that the auditors did not have or 

think they need any special IT skills, but research says that IT skills are very important for the 

auditor's ability to make qualified risk assessments. 

Keywords: Audit, digitization, reliability, trust, audit risk, audit quality, audit automation, IT, 

technology, IT audit, ARM.  
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1 Inledning 
Denna studie undersöker digitaliseringens påverkan på revisionen med fokus på 

tillförlitlighet och revisionsrisker. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med 

yrkesverksamma revisionsutövare på revisionsbyråer med varierande storlek i Sverige. 

Kapitlet inleds med en bakgrund över vad som tidigare hänt på forskningsområdet samt vad 

som är aktuellt just nu. Vidare presenteras studiens beståndsdelar samt relevans i 

problemdiskussionen, vilket senare leder till problemformuleringen. I kapitlets slut 

presenteras studiens syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 
År 1895 kom en ny aktiebolagslag i Sverige som krävde revision av svenska bolag (FAR, 

2016). Revision innebär att ett företags finansiella poster granskas av en oberoende 

revisionsutövare som rapporterar till bolagets ägare huruvida deras finansiella rapporter 

återspeglar dess ekonomiska läge (Wilson & Sangster, 1992). Havelka och Merhout (2008) 

definierar revisionen som “En oberoende granskning av en organisations redovisning som 

måste följa en uppsättning riktlinjer och standarder som utfärdas av ett externt 

regleringsorgan” (s. 465). Granskningens syfte är att upplysa redovisningens tillförlitlighet 

och ledningens sätt att förvalta organisationen (NE, 2016) samt att få ett giltigt uttalande att 

bokslutet är rättvisande och sanningsenligt (Kiesow, Bittmann & Thomas, 2014).  

Mer än ett halvt sekel har gått sedan datorer ursprungligen började användas i 

näringslivet (Alles, Kogan & Vasarhelyi, 2008) och revisorer började använda datorer som 

verktyg i sitt arbete redan i början av 1980-talet (Shumate & Brooks, 2001). Redan då sågs 

den enorma potentiella effekten av automatisering av redovisning och revision, vilket 

uppmärksammades av branschen och den akademiska världen (Keenoy, 1958). Fischer (1996) 

förklarar att mycket resurser har ägnats åt utveckling och vetenskaplig validering av nya 

avancerade teknologier med förväntan att öka revisionens effektivitet. Orman (2013) menar 

att teknik är till för att förändra och effektivisera världen för att kunna tillgodose 

mänsklighetens behov. Bierstaker, Burnaby och Thibodeau (2001) förutspådde för 15 år 

sedan att papperslösa revisioner kommer bli vanliga samtidigt som företag, revisorernas 

kunder, i ökande grad byter till papperslösa system. Bierstaker et al. (2001) förklarar även att 

mjukvaror för revision utvecklas, att revisorn kommer behöva samla in bevis elektroniskt, att 

lagring på datorn är mer effektivt och allt fler transaktioner sköts elektroniskt. Det är en 

framtid som kommit att bli verklighet i och med digitaliseringen som sker i branschen.  

Alles et al. (2008) förklarar att vikten av revisionsautomatisering och utnyttjandet av 

IT i revision har ökat kraftigt sedan början av 2000-talet på grund av den tekniska 

utvecklingen som sker i samhället. Under de senaste åren har revisorer mött en växande 
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digitaliserad affärsmiljö där pappersbaserade transaktioner ersätts med elektroniska 

transaktioner och data kontrolleras av komplexa, integrerade IS, med bara lite eller helt utan 

mänsklig inblandning (Gehrke & Wolf, 2010). Bierstaker et al. (2001) hävdar att användandet 

av teknik befriar revisorn från tidskrävande uppgifter och Alles et al. (2008) menar att 

automatiserade processer gör att revisorn kan fokusera och använda sin tid till områden med 

högre risk där revisorns bedömningar krävs. Det kan exempelvis vara att förstå kundens 

verksamhet eller bedöma olika risker. De flesta affärsprocesser är idag automatiserade i olika 

grad och företag fortsätter att nyinvestera för att bevara och utöka automatiseringen genom 

förvärv av exempelvis dator- och telekommunikationsteknik samt olika företagssystem (Alles 

et al., 2008). Modern teknik har äntrat revisionsprocessen genom ökad tillgänglighet och 

minskade kostnader för bland annat persondatorer och programvaror. Automatisering av 

revisionsarbetet gör även att omfattningen på revisionen blir större då revisorn kan undersöka 

en större mängd data hos klienten under revisionen. Utöver den växande digitaliseringen, 

måste revisorer klara fortsatt hårdare revisionsbudgetar och skärpta lagkrav som kräver mer 

effektiva och ändamålsenliga revisioner (Gehrke & Wolf, 2010). Bierstaker et al. (2001) anser 

att tekniken kommer att fortsätta att ha en dramatisk inverkan på praktiskt taget varje fas av 

revisionsprocessen samt att revisorer som utnyttjar ny teknik kommer att belönas med stora 

vinster i effektivitet och ändamålsenlighet. 

FAR är en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare vars 

syfte är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle (FAR, 2016). FAR har 

anlitat analysföretaget Kairo Future för att tillsammans med dem undersöka vart 

redovisnings- och revisionsbranschen är på väg och hur omvärlden förändras (Halling, 2014). 

Under år 2013 genomfördes en enkätundersökning med FAR:s medlemmar samt chefer på 

privatägda företag och börsbolag. Intervjuer gjordes även med de större revisionsbyråerna och 

personer inom näringslivet med anknytning till branschen. Den insamlade data och analyserna 

om branschens utveckling mynnade ut i en rapport som publicerades på FAR:s branschdagar 

år 2013. Rapporten har de valt att kalla Framtidens rådgivning, redovisning och revision - en 

resa mot år 2025 (Kempe, 2013) och med den önskar FAR förbereda branschen på olika 

förändringar samt vara i framkant för att undvika fallgropar och utnyttja möjligheter. 

Rapporten har beskrivits av många yrkesverksamma i FAR:s specialnummer om digitalisering 

(FAR, 2015) som framtidens verklighet. FAR:s framtidsstudie (Kempe, 2013) innehåller flera 

huvudspår som mynnar ut i fyra drivkrafter som förutspås forma branschens framtid. En av 

drivkrafterna är digitalisering, vilket beskrivs som ett fenomen som ständigt utvecklas och 

bryter ny mark samt hittar nya vägar och områden. Studien förklarar att digitaliseringens 

utbredning inte kommer avta utan fortsätta att växa och vara till fördel för revisionsbranschen 
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eftersom den nya tekniken innebär en möjlighet till automatisering av flera arbetsuppgifter. I 

studien beskrivs även hur teknikens prestanda utvecklas snabbare än en människas fysiska 

prestationer och tankeprocesser. Det innebär att teknik kan komma att ersätta de arbeten och 

moment som är möjliga att ersättas av en dator och automatiserade processer. Digitaliseringen 

kan även innebära problem då det kan vara svårt att veta att siffror på en datorskärm har 

verklig substans och ett riktigt värde samt att förfalskningar av inskannade dokument kan öka 

(Kempe, 2013). Den tekniska utvecklingen har pågått en längre tid inom redovisningstjänster 

och har nu även tagit större plats inom revisionen. Hanna och Peter Rexhammar, båda 

revisorer, uttryckte i en intervju till tidningen Balans
1
 (Marténg, 2014) att det är viktigt att 

hänga med i den tekniska utvecklingen och att tekniken ska underlätta arbetet genom 

platsoberoende och en effektiv kommunikation.  

1.2 Problemdiskussion 
I FAR:s framtidsstudie (Kempe, 2013) beskriver FAR digitaliseringens stora betydelse och 

inverkan på branschen samt dess påverkan på revisionen i framtiden. Digitaliseringen av 

revisionen återkommer även i den tidigare forskningen på området som en stor del av 

revisionens utveckling och framtid (Elliott, 1994; Hanson, 2014; Lombardi, Bloch & 

Vasarhelyi, 2014). Den tidigare forskningen har även belyst hur digitaliseringen har påverkat 

revisionen och hur den kommer att påverka i framtiden (Elliott, 1994; Hanson, 2014; Huberty, 

2000; Lombardi et al., 2014). Diskussionen kring digitaliseringens påverkan i revisionen är ett 

ämne som flera forskare belyst, men diskussionen är utsatt för en viss spekulation då det inte 

finns några givna svar hur digitaliseringen verkligen kommer påverka revisionen i framtiden. 

Eftersom Keenoy (1958) förklarar att det är svårt för en enskild person att på ett enkelt sätt 

förklara hur framtida förändringar kommer att påverka, har det valts studien kommer att 

fokusera på hur digitaliseringen påverkar revisionsbranschen idag och inte i framtiden. Den 

tekniska utvecklingen som sker i samhället har ökat vikten av revisionsautomatisering och 

utnyttjandet av IT i revision sedan början på 2000-talet (Alles et al., 2008), vilket gör det 

aktuellt och relevant att studera digitaliseringens effekter på revisionen idag. 

Relevansen och betydelsen av att undersöka digitaliseringens påverkan bygger både på 

den uppenbart stora uppmärksamhet för digitaliseringen av branschen och forskare samt för 

att den tidigare forskningen belyst kritiska synvinklar, effekter och risker för revisionen som 

en följd av digitaliseringen på ett bristfälligt sätt. Flera artiklar tar upp olika fördelar med den 

tekniska utvecklingen (Elliott, 1994; Hanson, 2014; Lombardi et al., 2014) men belyser inte 

                                                
1 Balans är FAR:s tidning för fri och obunden debatt om redovisning och revision, affärsjuridik och andra frågor 

inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. 
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eventuella nackdelar på samma sätt. Därför kommer denna studie om digitaliseringens 

påverkan på revisionen fokuseras på hur revisionens tillförlitlighet och revisionsrisker 

påverkas. Eftersom Gehrke och Wolf (2010) förklarat att data kontrolleras av 

informationssystem, med bara lite eller helt utan mänsklig inblandning, är det intressant att 

studera om det påverkar tillförligheten för revisionens slutprodukt (revisionsberättelsen) eller 

revisionsriskerna under revisionsprocessen om allt fler moment lämnas över till en dator. 

Studien önskar alltså utreda om revisionens tillförlitlighet och revisionsriskerna påverkas av 

digitaliseringen och i så fall vilka delar samt moment. Både eventuella positiva och negativa 

effekter för tillförlitligheten och risker som den tekniska utvecklingen medför för revisionen 

kommer belysas. 

Icke-tillförlitlig revision som når marknaden kan leda till revisionsskandaler som 

exempelvis Enron och WorldCom
2
 (Alles, Kogan & Vasarhelyi, 2004; Carnegie & Naiper, 

2010; Hogan & Wilkins, 2008). Carnegie och Naiper (2010) menar att branschens näst intill 

ovillkorliga respekt från allmänheten nästan gått förlorad efter företagsskandalerna och att det 

just därför är viktigt att fortsätta upprätthålla allmänhetens förtroende för att säkerställa 

branschens status och överlevnad. Begreppet förtroende är återkommande i forskning om 

revision och Holma och Zamanb (2012) påpekar exempelvis att revisionen ofta är utsatt för 

kritik och påtryckningar att återställa förtroendet. Samtidigt som det finns mycket forskning 

om förtroende i revisionen finns det begränsad forskning om tillförlitlighet i samband med 

extern revision trots dess viktiga betydelse och nära angränsning till begreppet förtroende. 

Tillförlitlighet nämns dock av Karapetrovic och Willborn (2000) som diskuterar revisionens 

kvalitet och använder tillförlitlighet som en del i att beskriva effektiviteten i revisionssystem. 

Än mindre publicerad forskning berör hur digitaliseringen som sker både i samhället och i 

branschen påverkar tillförlitligheten i revisionen. Det innebär att digitaliseringens påverkan på 

tillförlitligheten i revisionen är relevant och intressant att studera, även om en viss 

problematik kan föreligga då vetenskapliga referenser föreligger på ett bristfälligt sätt.  

 Trots att risker med revisionens digitalisering på ett bristfälligt sätt belysts i forskningen 

nämner Orman (2013) risker som medföljer teknik och teknisk utveckling. De risker som 

Orman (2013) belyser kan kopplas till den tekniska utveckling som sker i revisionen och visa 

på bieffekter med digitaliseringen. Hur revisionsrisker påverkas av till den tekniska 

utvecklingen kommer också utredas som en del i undersökningen då önskan är att få en ökad 

förståelse för om revisionsriskerna påverkas då revisionen blir allt mer automatiserad och 

teknisk utrustning används i allt högre grad. Allen, Hermanson, Kozloski och Ramsay (2006) 

                                                
2 För mer information om skandalerna, läs Enron, Worldcom, Andersen et al.: a challange to a modernity av 

Unerman och O’Dwyer (2004). 
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förklarar att revisionsrisker måste vara kända för revisorn för att revisorn ska kunna anpassa 

sitt arbete för att kvaliteten på revisionen inte ska påverkas negativt. Hogan och Wilkins 

(2008) samt Houston, Peters och Pratt (1999) beskriver en riskmodell som innefattar risken 

upptäcktsrisk som påverkas av revisorns upptäckt av felaktigheter under revisionen. Studien 

kommer undersöka vilka risker som digitaliseringen kan medföra för revisionen och 

revisorernas medvetenhet om dessa. Även om upptäcktsrisken påverkas av digitaliseringen 

och i så fall positivt eller negativt samt vilka moment som påverkar den. 

1.3 Problemformulering 
Bakgrunden och problemdiskussionen ovan har resulterat i följande forskningsfråga: 

Hur påverkar digitaliseringen revisionens tillförlitlighet och revisionsrisker?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att, genom att undersöka dagens yrkesverksamma revisionsutövare 

syn, öka revisionsbranschen och revisionens intressenters förståelse för hur revisionens 

tillförlitlighet och revisionsrisker påverkas av digitaliseringen. 

1.5 Avgränsningar och förtydliganden 
Vi har valt att undersöka svenska yrkesverksamma revisionsutövares syn på hur 

digitaliseringen påverkar revisionens tillförlitlighet och revisionsrisker. Vi har valt att inte 

undersöka andra parters åsikter eftersom vi anser att det är de som arbetar med och utför 

revisionen som bäst kan förklara hur revisionen påverkas av olika förändringar. En del av 

syftet består av att öka förståelsen för vårt valda studieområde hos revisionens intressenter. 

Men revisionens intressenter menas i denna studie alla de parter som har intresse av att 

revisionen är fullständig och korrekt, exempelvis kreditgivare, investerare och kommuner. 

Med dagens yrkesverksamma revisionsutövare, som syftet tar upp, menas de personer som 

arbetar med och utför revision aktivt just nu. I denna studie innefattar det godkända och 

auktoriserade revisorer, revisorsassistenter samt IT-revisorer och riskkonsulter. IT-revisorer 

och riskkonsulter arbetar med revision indirekt genom att de i ett nära samarbete med 

revisionsteamet granskar de reviderade företagens IT-miljöer och inkluderas därför i 

begreppet revisionsutövare. Som en liten revisionsbyrå i undersökningen räknas de byråer 

med en till tre revisorer, som en stor byrå räknas The Big Four-byråerna och övriga som 

medelstora byråer. Vid beteckning av företag vidare i studien menas revisionsbyråernas 

kunder och revisionsbyråerna betecknas byrå.  
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2 Teoretisk referensram 
För att kunna besvara forskningsfrågan kommer nyckelbegreppen digitalisering, 

tillförlitlighet samt revisionsrisk att utredas i studien. Dessa begrepp kommer att definieras 

och diskuteras i följande kapitel med hjälp av teorier och tidigare studier för att tillsammans 

skapa en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen utmynnar i en analysmodell 

som använts för att analysera och förstå den insamlade empirin. 

 

2.1 Digitalisering 
Den tidigare forskningen belyser att digitaliseringen både varit, fortfarande är och även i 

framtiden kommer vara en stor del av revisionen och dess utveckling (Elliott, 1994; Elliott, 

2002; Lombardi et al., 2014). Elliott (2002) belyser teknikens betydelse för revisionen och 

menar att varje del av branschen kommer att påverkas av framsteg inom IT. Den tekniska 

utvecklingen och dess fördelar återkommer i flera artiklar om framtidens revision, exempelvis 

Elliott (1994), Hanson (2014), Huberty (2000) och Lombardi et al. (2014). Janvrin, Bierstaker 

och Lowe (2008) förklarar att vikten av revisionsautomatisering och utnyttjandet av IT i 

revisioner ökat kraftigt under de senaste åren på grund av både den tekniska utvecklingen och 

förändrade regelverk. Det finns olika sätt att se på vad digitalisering inom revisionen är och 

vad den har för effekter. Författare till tidigare studier nämner begrepp som IT (Bierstaker et 

al., 2001; Elliott., 1994; Havelka & Merhout, 2008; Janvrin et al., 2008), teknisk utveckling 

(Manson, McCartney, Sherer & Wallace, 1998; Vasarhelyi, 1984) och 

revisionsautomatisering (Alles et al., 2008; Dickson, 2007; Manson, McCartney och Sherer, 

2001) i samband med diskussioner som rör digitaliseringen i revisionsbranschen. I den här 

rapporten ses digitaliseringen som ett samlingsnamn för de olika begrepp som benämner 

tekniska utveckling då det även är den benämning FAR använder för fenomenet i sin 

framtidsstudie (Kempe, 2013). Eftersom denna studie inriktar sig på digitaliseringen av 

revisionen så är det den tekniska utvecklingen i just revisionen som kommer undersökas.  

2.1.1 Revisionsautomatisering och effektivisering 

Idag handlar en stor del av revisionens digitalisering om att automatisera revisionsprocesser 

(Lombardi et al., 2014). Keenoy (1958) undersökte redan på 50-talet utvecklingen av 

automation i branschen och de eventuella effekterna på framför allt redovisningen. Den 

potentiella effekten av automation i revisionsprocessen studerades ursprungligen för nästan 30 

år sedan av Vasarhelyi (1984). Manson et al. (2001) beskriver automatisering i revisionen 

som användning av datorer i ledning, planering och revision i syfte att minska tidsåtgången 

samt förbättra och säkerställa kvaliteten. Manson et al. (1998) förklarar att 
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revisionsautomatisering används i de flesta delar av revisionsprocessen och att 

revisionsbyråer motiverar sina stora investeringar i revisionsautomatisering med deras behov 

att förbättra kvaliteten och minska kostnaderna för revisionen. Banker, Chang och Kao (2002) 

har visat att IT-baserad revisionsautomatisering leder till betydande produktivitetsvinster. 

Manson et al. (1998) förklarar att en effektiv revision innebär att veta mer, att veta det 

snabbare och att veta det bättre. Manson et al. (1998) menar också att revisionsautomatisering 

innebär tillämpning av både ny teknik och IT, vilka båda kan förbättra kontrollen av 

revisionsprocessen och revisionsmoment som tidigare utförts manuellt. Manson et al. (2001) 

menar dock att revisionsautomatisering inte bara är en teknik för att förbättra kvaliteten och 

produktiviteten i revisionsprocessen. Både Janvrin et al. (2008) och Manson et al. (2001) 

påstår även att revisionens kvalitet och effektivitet ökar genom revisionsautomatisering på 

grund av att den eliminerar vissa moment. Chan och Vasarhelyi (2011) hävdar att manuella 

revisionsrutiner är arbets- och tidskrävande, och att de kan lindras genom användning av 

teknik och automation (Chan & Vasarhelyi, 2011; Kuenkaikaew & Vasarhelyi, 2013; Manson 

et al., 2001). Det kan enligt Manson et al. (2001) förbättra personalens arbetsinsats samt öka 

revisionens kvalitet. Revisionsautomation kan också frigöra tid från standardiserade uppgifter 

vilket gör det möjligt för revisorer att fokusera och spendera mer tid på analys (Manson et al., 

2001) och områden med hög risk som kräver revisorns bedömningar (Alles et al., 2004; 

Bierstaker et al., 2001; Lombardi et al., 2014). Det innebär att revisorn kan tillhandahålla 

tjänster med hög kvalitet till kunder, förbättra kundens uppfattning om kvaliteten på 

revisionstjänsten samt förbättra datorkunskaperna hos personalen. 

 Som en följd av att företag fått ökat förtroende för elektronisk redovisningsinformation 

har allt fler revisionsbyråer bytt till papperslösa system (Bierstaker et al., 2001). Shumate och 

Brooks (2001) menar att revisionsbranschen tidigare kännetecknats av att använda mycket 

papper och att mängden minskat, även om revisionen ännu inte är helt papperslös. Eftersom 

allt fler transaktioner sköts elektroniskt innebär det också att revisorer behöver samla in sina 

revisionsbevis elektroniskt (Bierstaker et al., 2001). “Papperslös revision” är en term som 

Shumate och Brooks (2001) använder för att beskriva automatisering av revisionsprocessen. 

De förklarar att papperslös revision innebär att revisionsbevis i pappersformat byts ut mot 

elektroniska bevis samt att revisionen genomförs och sparas på datorn, vilket blir effektivare 

än fysisk lagring. Det innebär även att utrymmet och kostnaden för att arkivera 

arbetsdokument reducerats betydligt (Bierstaker et al., 2001; Elliott, 1994; Shumate & 

Brooks, 2001). En effektivare revision minskar därför både byrån och kundens kostnader 

(Shumate & Brooks, 2001). En annan stor fördel med elektroniska arbetsdokument är att de 

ökar effektiviteten och att information genom programvaror kan delas med revisorer på olika 
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platser, vilket ger dem möjlighet att arbeta hemifrån eller på resande fot (Shumate & Brooks, 

2001). En papperslös revision förbättrar också revisionsdokumenteringen (Bierstaker et al., 

2001; Huberty, 2000), genom att affärsdokument från föregående år enkelt integreras i årets 

affärsdokument (Shumate & Brooks, 2001). För säkerhetens skull görs multipla backup-

kopior av revisionsdokumenten som elektroniskt sparas på flera olika platser (Bierstaker et 

al., 2001). 

Alles et al. (2008) och Manson et al. (1998) påstår att automatiserade 

revisionsåtgärder möjliggör en dramatisk ökning av omfattningen av revisionen, eftersom den 

inte längre begränsas av den processorkraft som finns i mänskliga varelser då en dator kan 

programmeras att kontrollera en större mängd data. Revisorer behöver därmed inte förlita sig 

på urval utan kan bearbeta hela populationer av transaktioner (Kuenkaikaew & Vasarhelyi, 

2013), vilket är ytterligare ett argument för den ökade effektiviteten vid automatiserad 

revision. Biersteker et al. (2001) hävdar att revisionsåtgärder som kan utföras på hela 

populationen av kundens data, istället för ett litet urval, innebär att revisorerna mer frekvent 

kan upptäcka fel och oegentligheter. Som en följd av de tekniska framstegen kan revisorerna 

även erbjuda en större bredd tjänster till sina kunder.  

Chan och Vasarhelyi (2011) förklarar att automatisering av alla traditionella 

revisionsåtgärder inte omedelbart är fullt möjligt. Wilson och Sangster (1992) menar att 

moment som innebär höga nivåer av personlig kontakt och olika professionella bedömningar 

har visat sig vara svårare att automatisera. Lombardi et al. (2014) hävdar att revision är 

dömande till sin natur och att mänsklig bedömning inte kan automatiseras även om 

automation kan stödja bedömningsprocessen. De menar att revisorns bedömningar och 

beslutsfattande inte kommer automatiseras även om användningen av automatisering generellt 

kommer att öka. Även Chan och Vasarhelyi (2011) poängterar att revisionsåtgärder som 

kräver komplexa bedömningar och professionell skepticism fortfarande kommer kräva 

manuell prestation. Wilson och Sangster (1992) förklarar att utövandet av olika professionella 

bedömningar har visat sig vara svåra att automatisera och Manson et al. (2001) förklarar att 

en dator aldrig kan ersätta revisorns bedömning. Datorn kan ge indikatorer på uppgifter som 

är över gränsen, skiljer sig från mängden eller förbisetts, eftersom datorn har en tendens att 

vara mer noggrann än det mänskliga sinnet vid bearbetning av stora mängder information 

(Manson et al., 2001). Hanson (2014) håller med och menar att revisorns förmåga att vara 

skeptisk fortfarande är väldigt viktig oavsett mängd tillgänglig teknik. Chan och Vasarhelyi 

(2011) hävdar dock att framsteg inom artificiell intelligens
3
 en dag även kan leda till 

automatisering av revisionsåtgärder som idag kräver mänsklig bedömning och professionell 

                                                
3 Artificiell intelligens handlar om intelligens hos maskiner och programvaror. 
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skepsis. Manson et al. (1998) belyser att revisorns bedömningar som värderas högt av 

revisionsbyråer kan antas hindras av användningen av revisionsautomation. Manson et al. 

(1998) motbevisade dock det då flera revisorer i deras undersökning ansåg att 

automatiseringar inom revisionen förbättrade kvaliteten på revisorernas sätt att tänka samt att 

revisionsautomation är förenlig med kreativitet och bedömning.  

Manson et al. (1998) påstår att de största revisionsbyråerna är mer avancerade i sitt 

genomförande av revisionsautomatisering. Manson et al. (1998) menar även att, då allt annat 

är lika, kommer fördelarna med revisionsautomatisering bli tydligare för byråer med större 

kunder. Manson et al. (2001) hävdar att yngre personer accepterar revisionsautomatisering 

lättare än högt uppsatta tjänstemän. De förklarar även att det motstånd som finns kommer 

uppifrån från äldre partners, som kan vägra att använda den nya tekniken som finns. 

2.1.2 Informationsteknik och teknik 

Elliott (1994) definierar IT som utveckling och användning av databaser och digitala 

dokument. Ett snabbare informationsutbyte kan utföras genom att dokument fysiskt inte 

behöver byta plats samt att kunder kan nås på ett effektivare och mer kostnadssnålt sätt 

(Elliott, 1994). Det underlättar även arbetet i revisionen (Huberty, 2000). Manson et al. (2001) 

påstår att användningen av IT i revisionsprocessen ökat kraftigt under de senaste åren, vilket 

har lett till förbättrad effektivitet. Huberty (2000) menar att det till och med varit svårt att 

bedriva en effektiv revision utan teknologins hjälp. IT används av många företag för att 

komma närmare sina kunder samt för att erbjuda varor och tjänster billigare, både bättre och 

snabbare (Elliott, 1994). Bierstaker et al. (2001) förklarar att revisorer som utnyttjar ny teknik 

kommer att belönas med stora vinster i revisionseffektivitet och ändamålsenlighet. Fischer 

(1996) menar dock att fördelarna med teknik i form av ökad effektivitet i revisionen inte 

kommer direkt från införande och användning av ny teknik. Fischer (1996) hävdar istället att 

fördelarna uppkommer i samband med en minskning eller eliminering av andra 

revisionsåtgärder som utförts i det förflutna. Fördelarna av ny revisionsteknik, som en källa 

till revisionsbevis, existerar inte objektivt i tekniken självt och fördelar förverkligas inte 

automatiskt genom införande och användning av teknik. Manson et al. (1998) och Bierstaker 

et al. (2001) poängterar dessutom att det är viktigt att revisionsbyråer uppfyller sina kunders 

förväntningar gällande användningen av IT. Både Janvrin et al. (2008) och Manson et al. 

(2001) hävdar att IT-användning minskar tiden revisorer spenderar på att utföra enklare 

uppgifter. Det möjliggör för revisorerna att satsa mer tid på de viktigaste områdena i 

revisionsprocessen och de verkliga problemen, exempelvis de moment som kräver revisorns 
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bedömningar. Både Janvrin et al. (2008) och Manson et al. (2001) menar också att IT 

förbättrar kvaliteten på revisorns bedömningar genom att strukturera revisionsprocessen.  

 Bierstaker et al. (2001) påstår att programvaror kan öka revisionseffektiviteten genom 

att utföra en mängd revisionsuppgifter som tidigare slutfördes manuellt. Programvarorna kan 

exempelvis ladda ner information för analytisk granskning, välja ut urval för detaljerad 

revisionsgranskning samt identifiera och rapportera undantag och ovanliga transaktioner. 

Bierstaker et al. (2001) förklarar att tekniken även har en stor inverkan på revisionsplanering, 

till exempel genom att använda programvaror för att analysera och dokumentera en kund 

vilket bidrar till att säkerställa att alla väsentliga risker har tagits upp under revisionen. En 

annan fördel med att använda teknik i revisionsplaneringen är att revisionsbyråernas 

intellektuella kunskaper och tillgångar över hela världen kan samlas och göras tillgängliga i 

en databas för alla som använder programvaran, istället för att bara förlita sig på 

revisionsteamets expertis. Programvarorna uppdateras kontinuerligt samt innehåller 

auktoritativ vägledning från de som reglerar säkerhetslagar och föreskriver yrkesetik för 

revisorer. Mjukvaruverktyg kan även ge revisorer mer insikt i de kontroller och policys som 

deras organisation måste uppfylla för att möta regelmässiga krav (Dickson, 2007). För många 

organisationer har mjukvaror främst använts för regelefterlevnad, vilket Dickson (2007) 

menar tagit fokus från att skydda mot säkerhetshot och fylla affärsmässiga behov. Huberty 

(2000) menar även att digital fildelning som alla medarbetare kommer åt är en positiv effekt 

av digitaliseringen. 

 Lombardi et al. (2014) påstår att även om nyare personal har mindre erfarenhet än 

rutinerad personal, tenderar de att vara mer uppdaterade på teknik och mjukvaror på grund av 

att erfaren personal ofta inte får nödvändig utbildning. Om det i analysen visar sig att 

revisorers tekniska användning ökar revisionens tillförlitlighet och minskar revisionsriskerna, 

kan det visas att de äldre och mer erfarna revisorer riskerar att påverka revisionen negativt 

genom att inte använda den teknik som finns tillgänglig. Janvrin et al. (2008) har undersökt 

användningen av teknik i revisionen på revisionsbyråer i varierande storlek och kommit fram 

till att det föreligger skillnader. Bierstaker et al. (2001) förklarar att de stora revisionsbyråerna 

var först med tekniken men att de små byråerna nu investerar för att uppgradera sig och öka 

den tekniska kompetensen. Bierstaker et al. (2001) samt Wilson och Sangster (1992) hävdar 

att de största revisionsbyråerna har betydande resurser att dra nytta av utvecklingen och 

implementering av ny revisionsteknik. Bierstaker et al. (2001) menar också att mindre 

revisionsbyråer inte har resurser att förvärva eller utveckla teknik internt i samma 

utsträckning som de största byråerna. Dock påpekar de att kommersiellt tillgänglig teknik 

kommer fortsätta att bli mindre kostsam och mer tillgänglig, vilket innebär att vissa verktyg 
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kommer blir grundläggande för alla. Lennox (1999) påstår att revisorer på de största 

revisionsbyråerna gör revisioner med högre kvalitet och erbjuder en större trovärdighet till 

företags bokslut än små revisionsföretag. Manson et al. (1998) förklarar även att det förelåg 

en mycket begränsad användning av IT i revisionsarbetet hos mindre byråer.  

2.1.3 Sammanfattning området digitalisering 

Området har definierat fenomenet digitalisering i revisionsbranschen genom att belysa flera 

faktorer som kan kopplas till digitaliseringen och den tekniska utvecklingen. Dessa har varit 

revisionsautomatisering, effektivisering, IT och teknik. Då studien bygger på att utreda hur 

digitaliseringen påverkar revisionen har tidigare forskning om den tekniska utvecklingen och 

dess effekter på revisionen använts i den teoretiska referensramen. Dessa effekter, som i de 

flesta fallen varit positiva, har belysts för att empiriinsamlingen sedan ska kunna styrka eller 

vederlägga dem. Hur den tidigare forskningen ser på framtida tekniska möjligheter för 

branschen kommer användas för att undersöka om utvecklingen gått åt den riktning som 

tidigare forskare förutspått. Vissa effekter av digitaliseringen som tagits upp under området 

kan innebära både positiva och negativa effekter för revisionen och dess tillförlitlighet samt 

revisionsrisker, vilket analysen får visa. 

2.2 Tillförlitlighet 
Det andra området som studien undersöker är tillförlitlighet. Begreppen kvalitet (Fischer, 

1996; Holma & Zamanb, 2012; Manson et al., 1998; Stoel, Havelka & Merhout, 2012; 

Wilson & Sangster, 1992), förmåga (Kiesow et al., 2014; Mayer, Davis och Schoorman., 

1995) och IT-revision (Manson et al., 2001; Merhout & Halveka, 2008; Stoel et al., 2008) är 

begrepp som diskuteras av forskningen och är de beståndsdelar som gemensamt utreder om 

och hur digitaliseringen påverkar revisionens tillförlitlighet. 

2.2.1 Tillförlitlighetsdefinition 

Då den tidigare forskningen på området inte definierar tillförlitlighetsfaktorn i revisionen har 

en för studien anpassad definition framtagits genom att kombinera olika tidigare studier. 

Fokus ligger på att revisorn har en tillräckligt god bedömningsförmåga för att se och bedöma 

områden i revisionen som innebär högre risk samt att revisionen håller en tillräcklig grad av 

kvalitet.  

 Den framtagna definitionen lyder: ”Revisionen ska uppfylla god revisionssed, följa 

lagkrav och revisionsstandarder samt att den ska präglas av äkthet, noggrannhet, precision 

och fullständighet”. Enligt Ahmi och Kent (2012) bidrar revisionsverktyg till att uppnå 

giltighet, noggrannhet och fullständighet eftersom de ökar chanserna att hitta felaktigheter i 

revisionen. Revisionsautomation, som är en möjlig effekt av digitaliseringen, kan enligt 
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Manson et al. (2001) förbättra kvaliteten på arbetet eftersom det också säkerställer 

fullständighet och noggrannhet i arbetet. Kvaliteten på filer och presentation av information 

uppfylls enklare med datorns hjälp eftersom den exempelvis kan programmeras för att hitta 

specifika felaktigheter och se om redovisningen är korrekt. Ismail och Abidin (2009) hävdar 

att revisorns bedömningar har en effekt på revisionens kvalitet och effektivitet, och enligt 

Janvrin et al. (2008) är bedömningarna i sin tur påverkade av den kvalitet revisionen håller. 

Ett annat exempel som kan förbättra revisionens tillförlitlighet är enligt Alles et al. (2004) en 

loggfil som kan fånga de viktiga beslut som direkt påverkar revisionen. Alles et al. (2004) 

använder liknelsen av den svarta lådan som finns på flygplan som inte kan hindra en eventuell 

krasch men som dokumenterar vad som gått fel. Författarna menar att loggfilen som en extern 

part kan avskräcka oegentligheter, minska bedrägerier och öka tillförlitligheten i revisionen. 

 Tillförlitlighetsdefinitionen är användbar som utgångspunkt för hur tillförlitlighet 

värderas eftersom de beståndsdelarna kvalitet, noggrannhet, fullständighet och förmåga byggs 

upp av forskningen som diskuterats ovan. Diskussionerna i artiklarna av Ahmi och Kent 

(2012), Manson et al. (2001) och Ismail och Abidin (2009) har påverkat hur definitionen 

utformats, vilket gör definitionen välgrundad och därmed användbar i denna studie. 

2.2.2 IT-revision 

Den ökade teknikanvändningen innebär flera nya utmaningar för revisorn och redan för 60 år 

sedan betonade Keenoy (1958) att den ökade användningen av elektronisk teknik bidrar till ett 

ökat behov av intelligent rådgivning. Beardsley (1972) beskrev redan på 70-talet olika 

problem som kan uppstå med datorer och datorsäkerhet, exempelvis vårdslöshet med 

lösenord, informationsläckage och risk för bedrägerier genom otillåtna likvida överföringar. 

Idag är dock synen på teknik och dess säkerhetsrisker annorlunda även om vissa orosmoment 

är desamma. Begreppet IT-revision innefattas i studiens teoretiska referensram då företags 

ökade teknikanvändning och ökade lagkrav innebär att IT-revision ingår i allt fler revisioner 

av företag även om det fortfarande framför allt berör revisioner av större företag. Manson et 

al. (2001) hävdar att revisionsbyråer som utför IT-revision erbjuder möjlighet att förbättra 

kvaliteten på revisionen genom IT-revisionens tillförlitlighet och noggrannhet. Manson et al. 

(2001) menar att IT-revision är noggrann och tillförlitlig, vilket är av intresse eftersom IT-

revision är en effekt av digitaliseringen. 

Syftet med IT-revision är enligt Stoel et al. (2012) att förse ledningen med en 

försäkran att ett system eller automatiserad process möter dess mål. IT-revision används 

vidsträckt internt i företag för att utvärdera verksamheten, effektiviteten, kontrollerna och 

säkerheter i kritiska system för att identifiera möjligheter för förbättringar och svaga områden 
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(Stoel et al., 2012). IT-revision är även allmänt viktig, speciellt i externa revisioner av publika 

företag. IT-revision görs av externa revisorer som en del i den årliga revisionen med syfte att 

testa strukturen av intern kontroll kring viktiga informationssystem (Merhout & Havelka, 

2008)
4
. Betydelsen av IT-revision har ökat som en följd av ökade investeringar i IT samt ett 

ökat förtroende och beroende av IT i affärsverksamheter (Stoel et al., 2012). Betydelsen har 

även ökat genom nya regleringar som handlar om att försäkra att system och automatiserade 

processer levererar vad de lovar. Sarbanes Oxley Act från 2002 (SOX)
5
 kräver att företag och 

deras externa revisorer utför mer frekventa och mycket detaljerade IT-revisioner (Merhout & 

Havelka, 2008). Om revisionsbevis endast överförs, bearbetas och nås på elektronisk väg 

behöver revisorn granska kundens informationssystem för att försäkra att bevisning inte 

förändrats (Bierstaker et al., 2001). Därför påpekar Bierstaker et al. (2001) att revisorer 

behöver en djup förståelse för kunders datorsystem för att kunna bedöma risker i 

affärsprocesser. Revisionsstandarder kräver också att bolags tekniska infrastruktur ska 

granskas genom exempelvis test av lösenord, avancerade kontroller, brandväggar och 

kryptering av känslig information (Bierstaker et al., 2001). Manson et al. (2001) hävdar att 

revisionsbyråer som utför IT-revision erbjuder en möjlighet att förbättra kvaliteten på sitt 

arbete. Tester av olika kontroller genomförs för att revisorn ska få bevis för om den interna 

kontrollen är lämpligt utformad för att förhindra, upptäcka och korrigera väsentliga 

felaktigheter (Gehrke & Wolf, 2010). De genomförs också för att kontrollera att den interna 

kontrollen drivs på ett korrekt sätt under räkenskapsperioden, vilket Gehrke och Wolf (2010) 

menar underskattas. Enligt Merhout och Havelka (2008) skulle IT-revision också kunna 

fungera som avskräckande för sabotage. När individer känner till att deras elektroniska 

åtgärder kan ses under revisionen och att den faktiska möjligheten att få sina olagliga 

handlingar upptäckta innebär att de blir mindre benägna att agera oansvarigt eller med uppsåt.  

2.2.3 Förtroende 

Revisionsbyråer, branschen och regleringsorgan är ofta föremål för kritik och möter ett tryck 

på att återställa tilliten för revision (Holma & Zamanb, 2012). Tillförlitlighet är en viktig 

byggsten i revisionsbranschen och för att revisionen ska ses som tillförlitlig krävs ett 

förtroende för revisorerna från företagets intressenter. van Aalst, van Hee, van Werf och 

Verdonk (2010) hävdar att revisorerna behöver tillförlitlig information för att bedöma 

redovisningen utifrån vad chefer, lagar och intressenter har bestämt. Blomqvist (1997) menar 

att ord som trovärdig och tillförlitlig ofta används som liknelser till ordet förtroende. Eftersom 

                                                
4 De som utför IT-revision kallas IT-revisorer och de är specialiserade på att granska IT-baserade system. De ska 
inte förväxlas med revisorer som använder teknik eller IT i revisionsprocessen. 
5 Sarbanes-Oxley Act från 2002 är en obligatorisk lag som omfattar alla organisationer, stora som små, som är 

noterade på en amerikansk börs. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rs
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forskningen på ett bristfälligt sätt behandlat begreppet tillförlitlighet i samband med revision, 

kommer denna rapport kommer använda förtroendeteori som en del i att analysera den 

insamlade empirin.  

Förtroendeteori bygger på en parts förtroende för en annan part, exempelvis investerares 

förtroende för revisorer. Analysen bygger på en form av tillämpning av förtroendeteori för 

tillförlitligheten i revisionen i stort, det vill säga tillförlitlighet för innehållet i 

revisionsberättelsen, snarare än förtroende för revisorerna som personer. En tillämpning är 

nödvändig eftersom en direkt användning inte kan göras då förtroende som nämnt bygger på 

en känsla som en individ kan få för en annan, medan ett objekt (exempelvis revisionen) kan 

vara tillförlitligt. Lewicki, McAllister och Bies (1998) betonar dock att förtroende inte bara är 

knuten till personer, utan också till omständigheter, vilket gör den tolkningen möjlig och 

teorin användbar i denna studie. Huruvida förtroende föreligger eller inte förändras 

kontinuerligt av ny information (Lewicki et al., 1998). Då investerare och andra intressenter 

idag ständigt nås av ny information, exempelvis om olika redovisnings- och 

revisionsskandaler, måste revisorernas förtroende ständigt vårdas för att även bibehålla 

revisionens tillförlitlighet. De ekonomer som ser begreppet förtroende som relevant och 

användbart, förklarar det enligt Blomqvist (1997, s.274) som använder Zucker (1986) 

förklaring, som en ömsesidigt tillit, ett "implicit avtalsslutande", där en individ eller företag 

förlitar sig på en annan individ eller företag att göra vad den eller det har lovat att göra. Med 

det menas att båda parterna känner förtroende gentemot varandra. Vi önskar använda 

faktorerna som påverkar, uppnår och bibehåller intressenters förtroende för revisorerna, för att 

se om liknande faktorer påverkar revisionens tillförlitlighet. 

2.2.3.1 Förmåga 

Mayer et al.
6
 (1995) definition av förtroende är väl använd inom forskningen och faktorerna 

återkommer i många vetenskapliga artiklar på området förtroende, exempelvis Kadefors 

(2004) och Kiesow et al. (2014). Enligt Mayer et al. (1995) krävs faktorerna förmåga, välvilja 

och integritet för att uppnå förtroende. Just vilka förmågor som krävs för att uppnå förtroende 

är den aspekten av teorin som har använts i analysen för att avgöra huruvida revisorerna 

lyckas uppnå och upprätthålla förtroende hos intressenterna under digitaliseringen. Förmåga 

är exempelvis kopplat till revisorns kompetens vilket i sin tur kan kopplas till revisorns 

förmåga att se risker i mjukvaruanvändandet. Mayer et al. (1995) menar att förmåga handlar 

om de kunskaper, kompetenser och egenskaper som är relevanta för den specifika situationen. 

Det innebär att revisorn ska ha tillräckligt med erfarenhet och insyn för att kunna göra 

                                                
6 Mayer et al. (1995) har över 13 000 citeringar på Google Scholar den 15 maj 2016 vilket visar den utbredda 

användningen av Mayers et al.s definition av förtroende. 
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korrekta bedömningar av det reviderade bolaget, för att kunna ge en rättvisande bild av 

företaget. De egenskaper och förmågor som Mayer et al. (1995) nämner kommer jämföras 

med de egenskaper som de intervjuade revisorerna tar upp som viktiga komponenter för en 

tillförlitlig revision för att se om det kan vara liknande faktorer. 

Blomqvist (1997, s.274) samlar olika definitioner på förtroende och en av de 

ekonomiska definitionerna har författats av Baier (1986): 

“Trust is accepted vulnerability to another's possible but not expected ill will (or 

lack of good will) towards one. It is reliance on the other's competence, and 

willingness to look after, rather than harm, things one cares about which are 

entrusted to the other's care.” 

Den definitionen bekräftar också att förmåga har en betydande roll gällande förtroende då 

kompetens anses vara ett exempel på en förmåga (Mayer et al., 1995). Även Holma och 

Zamanb (2012) påstår att kärnan i alla yrken ligger i kompetensen hos dess medlemmar. För 

att tolka definitionen med hänsyn till vår frågeställning, kan det innebära att intressenterna 

förlitar sig på revisorernas kompetens att göra revisionen så korrekt och rättvisande som 

möjligt. 

2.2.4 Revisionskvalitet 

Rapportens syfte är att undersöka hur digitaliseringen påverkar revisionens tillförlitlighet och 

revisionsrisker, men vid studerande av revisionens tillförlitlighet återkommer begreppet 

kvalitet i forskningen (Fischer, 1996; Holma & Zamanb, 2012; Manson et al., 1998; Stoel, 

Havelka & Merhout, 2012; Wilson & Sangster, 1992) vilket innebär att kvalitets-begreppet är 

svårt att exkludera ur denna undersökning även om fokus ligger på tillförlitlighet. Med tanke 

på att revisionskvalitet har en socialt konstruerad karaktär (Holma & Zamanb, 2012), är det 

nästan omöjligt att komma fram till en gemensam uppfattning om vad revisionskvalitet är och 

därmed hur förbättringar i praktiken ska mätas. Kvaliteten är ofta icke-observerbar för dem 

som inte deltar i revisionen och det enda observerbara resultatet av revisionen är 

revisionsberättelsen (Holma & Zamanb, 2012). Det innebär en informationsasymmetri 

eftersom revisorerna är insatta i revisionen på ett annat sätt än intressenter som placerar tillit 

till rapporterna för att stödja sina åsikter (Fischer, 1996).  Även Fischer (1996) påpekar att det 

är svårt att klassificera vad god revisionskvalitet är och att det är svårt att jämföra en hög och 

en lågkvalitativ revision samt att riktigt objektiva mått på revisionskvaliteten inte existerar. 
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 De fyra viktigaste faktorerna för revisionskvalitet (Holma & Zamanb, 2012) enligt 

FRC
7
 är kulturen inom en revisionsbyrå, (teknisk) kompetens, personliga egenskaper och 

praktisk erfarenhet hos revisorer, effektiviteten i revisionsarbetet samt tillförlitligheten och 

användbarheten av revisionsrapporteringen. Revisorns kompetens och personliga egenskaper 

påminner om de förmågor som Mayer et al. (1995) beskriver för att uppnå förtroende och 

därmed kan revisionens kvalitet återigen kopplas till revisionens tillförlitlighet. Holma och 

Zamanb (2012) betonar även att teknisk kompetens är en viktig faktor för revisionskvaliteten 

samt att revisionsbolagen i artikelns undersökning betonat vikten av att erkänna den roll som 

professionella bedömningar har i revisionskvaliteten. 

2.2.5 Sammanfattning området tillförlitlighet 

Då studien delvis syftar till att öka förståelsen för tillförlitlighetens påverkan på revisionen 

som en följd av digitaliseringen är det en viktig, om än svårundersökt, faktor i vår studie. Med 

tanke på att den tidigare forskningen om digitaliseringen i branschen inte belyst faktorn 

tillförlitlighet har en egen definition av tillförlitligheten i revisionen skapats. Revisionens 

tillförlitlighet ska enligt definitionen uppfylla äkthet, noggrannhet, precision och 

fullständighet. Definitionen av begreppet består även av diskussioner kring begreppen IT-

revision, förtroende, förmåga och kvalitet. Forskningen menar exempelvis att kvaliteten 

bidrar till noggrannhet (Manson et al., 2001) och att revisorns bedömningar har en effekt på 

revisionens kvalitet (Ismail & Abidin, 2009). Holma och Zamanb (2012) förklarar också att 

kvalitet i revision ofta är svår att värdera och observera eftersom det endast är 

revisionsberättelsen som går att bedöma för en utomstående. Studien har använt aspekten 

förmåga från Mayer et al. (1995) definition av förtroende för att förklara vilka förmågor en 

revisor behöver för att uppnå förtroende och i sin tur tillförlitlighet. IT-revision är en del av 

revisionen som funnits länge, men som fått ökad betydelse när den tekniska användningen har 

ökat och fortfarande ökar hos de flesta företag. Det används för att undersöka företags IT-

miljöer för att säkerställa att materialet de genererar är tillförlitligt (Stoel et al., 2012). Den 

tidigare forskningen om IT-revision har använts för att undersöka huruvida IT-revision kan 

förbättra revisionens kvalitet samt om det finns risker med den utbredda IT-användningen om 

revisorer inte använder IT-revision.  

                                                
7 The Financial Reporting Council (Råd för finansiell rapportering) är Storbritanniens oberoende 

tillsynsmyndighet som ansvarar för att främja bolagsstyrning med hög kvalitet och rapportering för att främja 

investeringar. 
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Modellen ovan binder ihop de områden som diskuteras specifikt kring tillförlitlighet. 

Bestånddelarna beskrivs för att förklara vad som bygger tillförlitlighet i uppsatsen och börjar 

med definitionen som är återkommande. Tillförlitlighetsdefinitionen presenteras först för att 

förklara vad tillförlitlighet i studien innebär och sedan kommer de begrepp och beståndsdelar 

som varit viktiga för att bygga upp diskussionen kring tillförlitlighet att användas. 

2.3 Revisionsrisk 
Det tredje området i studien är revisionsrisk vilket både bygger på allmänna risker med den 

tekniska utvecklingen samt hur specifika revisionsrisker påverkas av digitaliseringen. Vid 

referering till revisionsrisk menas de risker som benämns i modellen för revisionsrisker som 

förklaras nedan. Trots att risk enligt March och Shapira (1987) är sannolikheten för att något 

dåligt inträffar och således är ett negativt laddat ord, kommer studien utreda om de olika 

riskerna påverkas positivt eller negativt av digitaliseringen samt om digitaliseringen innebär 

nya risker för revisionen. 

2.3.1 Allmänna risker med teknisk utveckling 

Teknik är en källa för långsiktig osäkerhet och risk eftersom de långsiktiga konsekvenserna 

av ny teknik är svåra att förutspå (Orman, 2013). Orman (2013) hävdar också att konstant 

förändring i teknik introducerar en konstant ökande risk och att accelererande teknisk 

förändring introducerar en snabbare ökning av risker. Orman (2013) betonar dock att 

människan till sin natur är en risktagande art, vilket kan användas i analysen för att utreda om 

och i så fall varför revisionsbyråer investerar i ny teknik trots ovetskap om framtida 

konsekvenser. Bierstaker et al. (2001) förklarar att betydande risker i revisionen kommer att 

förbli obemärkta om endast traditionella metoder vid test av kontroller fortsättningsvis 

används. När en revisor möter avancerade informationssystem kommer hen eventuellt inte 

kunna reducera upptäcktsrisken (som beskrivs nedan) till en accepterad nivå genom att förlita 

sig endast på substansgranskningar. De exempel på risker med teknologin som Orman (2013) 

ger är inte förknippade med själva grundsyftet med att tekniken utvecklas, utan det är 
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följdeffekterna som ger de negativa konsekvenserna. Orman (2013) menar också att ett snabbt 

införande av ny teknik kan överväldiga förmågan hos människor att absorbera förändringar 

och anpassa sig till dem. Ny teknik påverkar människor på olika sätt. Orman (2013) nämner 

användandet av mobiltelefonen som ett exempel på en teknisk utveckling som uppfyllde ett 

mänskligt behov, men som även varit anledningen till flera trafikolyckor. Den liknelsen kan 

användas då vi tolkar nutida fördelar med digitaliseringen som senare kan innebära nackdelar 

och eventuella risker för exempelvis revisionens tillförlitlighet och kvalitet. Manson et al. 

(1998) menar att det finns vissa tecken på att revisorer är så uppe i användningen av datorer 

på arbetsplatsen att de kan uppvisa ett alltför stort beroende av tekniken. Revisorer kan även 

anta en mer mekanistisk och en mindre bedömande inställning till sitt revisionsarbete. Orman 

(2013) hävdar att omedelbara effektivitetsvinster ofta introducerar långsiktig osäkerhet och 

risk, på grund av att de långsiktiga konsekvenserna av ny teknik är svåra att förutspå.  

2.3.2 Bristande kunskaper 

För att revisionen ska kunna utföras på ett bra och tillförlitligt sätt bör revisorn kunna 

identifiera de risker som föreligger vid en revision (Allen et al., 2006). Allen et al. (2006) 

diskuterar olika faktorer som påverkar revisorns riskbedömningar. De framhåller revisorns 

bransch- och IT-kunskaper som två extra viktiga egenskaper. Branschkunskaperna är viktiga 

eftersom de ökar chansen för revisorn att få en förståelse för kundens speciella affärsrisker, 

det vill säga den inneboende risken i ARM som nedan beskrivs av Hogan och Wilkins (2008). 

Enligt Bierstaker et al. (2001) anser revisorer själva att deras branschkunskaper är viktiga. 

Gällande IT-kunskaperna menar Allen et al. (2006) att revisorer ofta överskattar sin förmåga 

att förstå och hantera kunders IT-system. De framhåller att IT-specialister ser fler risker vid 

till exempel implementering av nya affärssystem än vad revisorer gör. Samtidigt påstår dessa 

IT-specialister, som Allen et al. (2006) hänvisar till i sin artikel, att revisorerna anser sig ha 

tillräckliga IT-kunskaper, vara säkra på sin förmåga att hantera affärssystem samt tror sig inte 

behöva ta hjälp av IT-specialister. Allen et al. (2006) förklarar att på grund av kunders 

affärssystem påverkas den inneboende risken och kontrollrisken till en grad att IT-

kompetensen till och med blir ännu viktigare än revisorernas allmänna erfarenhet. Datorstöd i 

revisionen blir en allt mer viktig del och finansiella rapporter i revisioner har ökat i 

komplexitet. Därför menar Kiesow et al. (2014) att revisorns kompetens behöver vara på 

samma nivå som de systemanalytiker som utformat kundernas datorbaserade 

redovisningsprocesser. 

 Enligt Janvrin et al. (2008) är IT viktigt vid riskbedömningar inom revisionen. Abou-El-

Sood, Koth och Allam (2015) har undersökt användningen av revisionsteknik och i deras 
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undersökning ansåg revisorer att teknik i revisionen är bland det viktigaste för deras 

riskbedömningar. Den största anledningen till att användning av revisionstekniken upplevs 

som viktigt är för att förbättra revisionskvaliteten. Brist på revisorns utbildning, förståelse och 

kompetens ses som de främsta hindren för användningen av revisionsteknik. 

2.3.3 Modell för revisionsrisk 

The Audit Risk Model (ARM) (Hogan & Wilkins, 2008; Houston et al., 1999) är en modell 

som utreder väsentliga felaktigheter och beskriver de olika revisionsriskerna: 

o inneboende risk 

o kontrollrisk 

o upptäcktsrisk 

Hogan och Wilkins (2008) har visat med en formel för hur revisionsriskerna hänger ihop. Den 

lyder: Revisionsrisk = Inneboende risk*Kontrollrisk*Upptäcktsrisk. Formeln beskriver hur de 

olika revisionsriskerna påverkas av varandra. 

 Riskerna definierades från början år 1983 av Auditing Standards (SAS) No. 47 (AICPA, 

2006) och modellen är allmänt noterad av de som fastställer standarder (Mock & Wright, 

1999). Houston et al. (1999) menar att ARM ska vara en vägledning för revisionsplanering 

och Hogan och Wilkins (2008) beskriver modellen som ett ramverk för att utvärdera 

skillnaden mellan den totala revisionsrisken och de tre delriskerna. Hogan och Wilkins (2008) 

förklarar att inneboende risk och kontrollrisk beror på risken för felaktigheter i redovisningen 

hos företaget. Inneboende risk behandlar de områden där risken för felaktigheter är större än 

andra, exempelvis komplicerade datasystem. Kontrollrisk hänför sig till hur väl företagets 

interna kontroll fungerar och till vilken grad det är troligt att den interna kontrollen missar 

väsentliga fel. Upptäcktsrisk bygger enligt Hogan och Wilkins (2008) på risken att revisorn 

inte upptäcker felaktigheter under revisionen och påverkas därmed, till skillnad från de andra 

två riskerna, av revisorn. Upptäcktsrisken påverkas av revisorns kompetens och hur väl 

revisorn bedömer inneboende risker och kontrollrisker som finns hos bolaget. Är 

bedömningarna väl genomförda minskar upptäcktsrisken och har bedömningarna stora brister 

kommer upptäcktsrisken att öka. Upptäcktsrisken kan påverkas både negativt och positivt och 

studien kommer att undersöka om digitaliseringen påverkar upptäcktsrisken och i så fall 

genom vilka verktyg och automatiserade processer. 

2.3.4 Sammanfattning området revisionsrisk 

Det tredje och sista området som undersökningen bygger på är revisionsrisk. Området har 

byggt på att förklara vad som kan vara en risk i revisionen som en följd av digitaliseringen, 

vad som påverkar revisorns riskbedömningar samt revisionsriskmodellen ARM. Då tidigare 
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studier främst diskuterat positiva effekter med digitaliseringen har detta område varit 

nödvändigt för att undersöka eventuella risker och utmaningar med den tekniska 

utvecklingen. Studien har även undersökt om eventuellt teknikmotstånd eller överdriven 

entusiasm och användning av teknik kan innebära risker för revisionen. Studiens analys har 

även fokuserat på de IT-kunskaper som Allen et al. (2006) diskuterar och hur en brist av dem 

kan påverka revisionen på ett negativt sätt genom ökade risker att göra felaktiga 

riskbedömningar. I ARM kommer störst fokus för denna studie bygga på revisorns 

upptäcktsrisk. Studien har undersökt om upptäcktsrisken påverkas av digitaliseringen, i så fall 

positivt eller negativt samt vilka moment som innebär att upptäcktsrisken påverkas.  

 

Riskerna har diskuterats kring tre områden. Dessa sammanfattas med en modell för att tydligt 

illustrera vad som är det viktiga i analysen av revisionsrisker. Risker med teknik förklarar 

riskerna kring tekniken och den tekniska utvecklingen i form av Orman (2013). Diskussionen 

kring bristen på revisorers IT-kunskaper förs av Allen et al. (2006) som menar att det innebär 

en risk för revisionen. Audit risk model diskuteras av Hogan och Wilkins (2008) samt 

Houston et al. (1999) och framför allt hur upptäcktsrisken påverkas kommer utredas i 

analysen. 

2.4 Sammanfattning teoretisk referensram 
I ovanstående kapitel har studiens tre områden digitalisering, tillförlitlighet samt revisionsrisk 

presenterats, definierats och diskuterats. Under digitalisering har forskning presenterats mer 

allmänt kring digitaliseringens påverkan på revisionen för att ge en förståelse för fenomenets 

påverkan. Under tillförlitlighet presenterades forskning som använts för att utreda hur 

tillförlitligheten har påverkats av digitaliseringen och revisionsrisker har fokus på forskning 

som ska hjälpa utreda hur risker i revisionen som har betydelse för digitaliseringen kan anses 
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påverkas. Nyckelområdena har brutits ner i mindre beståndsdelar vilket områdenas 

underrubriker och respektive modell för tillförlitlighet och revisionsrisk visar för att definiera 

olika begrepp som föreligger i forskningen på området. För strukturen och förståelsens skull 

har de tre områdena använts både i empiriavsnittet och i analysen. Sammanfattningsvis har 

många tidigare artiklar diskuterat vilka positiva effekter för revisionen och dess utövare som 

digitaliseringen och automatiseringen i branschen medfört, medför och kommer medföra. 

Desto mindre fokus i forskningen ligger på negativa effekter med digitaliseringen, men den 

forskning som kan kopplas till studieområdet som tagits upp i den teoretiska referensramen 

har använts i analysen för att öka förståelsen för hur revisionens tillförlitlighet och 

revisionsrisker påverkas av digitaliseringen. 

2.4.1 Analysmodell 

För att sammanfatta studiens mest centrala områden och de begrepp som kommer användas i 

analysen har en analysmodell skapats. Modellen kommer användas för att utreda 

forskningsfrågan och möta undersökningens syfte. Empiri- och analyskapitlet är utformade 

efter analysmodellen för att studien trots många beståndsdelar ska vara överskådlig och lätt att 

följa.

 

Analysmodellen har fungerat som ett stöd under analysprocessen. Digitaliseringen är den 

påverkansfaktorn som utretts. Huruvida den påverkar revisionens tillförlitlighet och 

revisionsrisker. Under tillförlitlighet och revisionsrisk återfinns de beståndsdelar som 
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diskuterats kring dessa respektive områden och som också ingår i modellerna under 

sammanfattningarna 2.2.5 och 2.3.4. 
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3 Metod 
Då studiens syfte bygger på dagens yrkesverksamma revisionsutövares syn på 

digitaliseringens konsekvenser behöver empiri från den gruppen samlas in för att 

problemfrågorna ska kunna besvaras. I följande kapitel kommer studiens metod för att samla 

in studiens empiri presenteras och motiveras. Även val av studieobjekt kommer att förklaras 

samt hur informationssökningen gått till. Kapitlet avslutas med metodreflektioner och 

källkritik.  

 

3.1 Ämnesval 
Valet att studera hur digitaliseringen påverkar revisionen härstammar från den tidigare 

nämnda framtidsstudie som FAR publicerat (Kempe, 2013) samt digitaliseringens 

uppmärksamhet i den tidigare forskningen om revisionens utveckling (Elliott, 1994; Hanson, 

2014; Lombardi et al., 2014). Då det förelåg en brist av forskning om hur digitaliseringen 

påverkar revisionens tillförlitlighet och revisionsriskerna valdes den inriktningen för 

undersökningen. Dessutom för att tillförlitlighet och risk är viktiga faktorer i branschen som 

kan påverkas på olika sätt av den tekniska utvecklingen.  

3.2 Forskningsstrategi 
Till rapportens syfte passar en kvalitativ forskningsmetod eftersom syftet är att just öka 

förståelsen. Ghauri & Gronhaug (2005) förklarar att kvalitativ undersökningsmetod används 

för att öka förståelse för olika fenomen och syftet med denna studie är att öka förståelsen för 

hur fenomenet digitalisering påverkar revisionens tillförlitlighet och revisionsriskerna. Den 

kvalitativa forskningen kännetecknas av att ha en smal och djupgående 

undersökningsinriktning, vara teorigenererande samt innehålla rik och fyllig data, vilket även 

ansåg krävdes för att genomföra studien. Kvalitativ forskning bygger ofta på hur individer 

uppfattar och tolkar den ständigt förändrande sociala verkligheten och det finns chans att 

skapa en fysisk närhet till informanter (Bryman & Bell, 2011) genom besöksintervjuer. 

Undersökningen har en kvalitativ struktur genom att informanter fått öppna frågor kring det 

valda studieområdet som hafts för avsikt att leda till diskussioner om informanternas egna 

erfarenheter. Rapporten har även gått igenom tidigare forskning på området för att få 

inspiration till frågemallen, en bredare insikt i branschen samt för att koppla till den 

insamlade empiri för att kunna styrka eller vederlägga de slutsatser som tidigare studier 

utformat. 
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3.3 Undersökningsmetod 
I undersökningen har personliga intervjuer, både besöks- och en telefonintervju, använts som 

kvalitativ undersökningsmetod. Detta valdes för att det ger en möjlighet till flexibilitet och 

fysisk kontakt (Bryman & Bell, 2011) som det personliga mötet innebär. Det finns olika sätt 

att genomföra intervjuer på och kvalitativa intervjuer utmärker sig genom att intervjun gärna 

får röra sig i olika riktningar och att det är informantens uppfattningar som är viktigast att få 

fram. De genomförda intervjuer har styrts av teman och diskussion som kännetecknar en 

semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2011), men har också innehållit en antal 

förutbestämda frågor (för att nå frågeformulären, se bilaga 1 & 2) som kännetecknar en 

strukturerad intervju. Följdfrågorna har anpassats under intervjuernas gång efter vad 

informanterna har berättat för att få ut bästa möjliga information från varje unik intervju. Det 

är helheten i intervjuerna som har gett en samlad bild av hur informanterna ser på 

digitaliseringens påverkan. Före intervjuerna skickades förberedelsematerial till var och en av 

informanterna. I detta material fanns information om de diskussionsområden som intervjun 

behandlade, syftet med undersökningen samt FAR:s framtidsstudie för att informanterna 

skulle få en chans att läsa på branschens syn på digitaliseringen. Intervjuerna har spelats in för 

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

samt kunna fokusera på att lyssna på informanterna under intervjuerna istället för att 

anteckna. Informanterna informerades om inspelningen innan intervjun började och ingen av 

informanterna har haft invändningar mot att samtalen spelats in. 

3.4 Val av studieobjekt och urvalsmetodik 
En av de viktigaste förberedelserna inför intervjuerna var att hitta rätt studieobjekt, alltså rätt 

personer att intervjua i denna studies fall. Tidigt i undersökningen gjordes bedömningen att 

studien kräver personer som inte bara arbetar i revisionsbranschen, utan att de även helst 

skulle ha speciella kunskaper eller ett intresse av digitaliseringen, byråns tekniska användning 

samt revisionens utveckling. I första hand valde därför att yrkesverksamma revisorer skulle 

intervjuas, då det är den grupp som är mest insatta i det valda studieområdet och därför kan ge 

de mest rättvisande svaren på frågor under en intervju. Frågorna i intervjuguiden som använts 

för att samla in information för att kunna besvara forskningsfrågorna handlar om den tekniska 

användning som revisorerna har och hur de förändrade arbetssätten som en följd av 

digitaliseringen påverkar revisionsprocessen och revisionsberättelsen som slutprodukt. Det 

ansågs därför viktigt att den gruppen som är mitt uppe i förändringarna var den grupp som 

fick vara till grund för empiriinsamlingen. 
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 Undersökningens målsättning var att genomföra tio stycken intervjuer. Att intervjua 

revisorer på samtliga Big Four-byråer
8
, tre intervjuer på medelstora byråer samt tre intervjuer 

på små byråer. Precis som nämnt i inledningen av studien ses en liten revisionsbyrå i 

undersökningen som en byrå med en till tre verksamma revisorer, som en stor byrå räknas 

The Big Four-byråerna och övriga byråer som medelstora byråer. The Big Four-byråerna är 

med i undersökningen för att täcka in de bolag som utför majoriteten av revisionerna i 

Sverige, men också för att vi innan intervjuerna ansåg att det var de största byråerna som 

förmodligen låg i framkant rent teknikutvecklingsmässigt. Medelstora och små revisionsbolag 

innefattas i undersökningen för att ge en större bredd och variation i empiriinsamlingen vilket 

resulterat i en större förståelse för hur verkligheten ser ut. Sammansättningen av olika 

storlekar på byråer som studieobjekt finns på ett bristfälligt sätt i den tidigare forskningen. 

Janvrin et al. (2008) förklarar att IT-användningen ökat sedan 90-talet men att det fortfarande 

finns lite forskning om användningen och den uppfattade vikten av IT, framför allt på andra 

än stora revisionsbyråer. De studier som finns om hur den tekniska användningen och 

utvecklingen påverkar rent praktiskt har utförts på just de största revisionsbyråerna 

(exempelvis i Bierstaker et al., 2001; Fischer, 1996).  Janvrin et al. (2008) har dock undersökt 

olika stora byråer och kommit fram till att det finns skillnader, vilket gjorde att studiens val av 

studieobjekt var intressant att studera vidare. Vid val av revisionsbyråer att kontakta valdes 

byråer med geografisk närhet till författarnas studieort och genom en Internet-sökning på 

vilka lokala revisionsbyråer som finns valdes byråer ut som uppfyllde de kraven på antal 

revisorer som tagits fram. Kandidater för små, medelstora och stora revisionsbyråer 

kontaktades fram tills det att tillräckligt många intervjuer för varje storleksgrupp bokats. Vid 

den första kontakten med företagen förklarades syftet med undersökningen för att 

revisionsbyråerna skulle ha möjlighet att rekommendera anställda som de ansåg bäst skulle 

kunna svara på våra frågor och på så sätt tillföra så mycket som möjligt till vår undersökning. 

Det bedömdes på förhand att det troligen skulle vara främst auktoriserade revisorer som 

skulle intervjuas då de arbetat med revision under en lång tid och är väl insatta i området, men 

såg det inte som ett krav vid bokning av intervjuerna.  

Antalet intervjuer och studieobjekten kom att förändras under undersökningens gång. 

Slutligen intervjuades revisorer på tre av de fyra största byråerna på grund av att 

empiriinsamlingen ansågs mättad och att en fjärde intervju inte tillfört något nytt som varit av 

väsentlighet för studien. Under undersökningens gång beslutades även att två intervjuer med 

                                                
8 Big Four är en benämning av de fyra internationellt största revisionsbyråerna och består av: PwC, EY, Deloitte 

och KPMG. De fyra bolagen står för mer än 90 procent av revisionen i de noterade bolagen i flertalet EU-länder 

inklusive Sverige (Bäckström & Brännström, 2010) 
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personer som arbetar med IT-revision på byråer med varierande storlek skulle adderas till 

undersökningen då ett behov av att fylla den luckan uppkommit under empiriinsamlingens 

gång. Revisorerna vi intervjuade som grund för undersökningen kunde inte redogöra för vissa 

områden som studien behövde kunskap om på ett för studien tillräckligt sätt, vilket resulterade 

i att flera av informanterna rekommenderade byråernas IT-/ riskavdelningar som är de som 

arbetar med IT-revision kontaktades. Det var framför allt frågor om revisorns nödvändiga IT-

kunskaper, risker med företagens ökade teknikanvändning samt utmaningar med avancerade 

datamiljöer hos företag som föranledde det utökade antalet intervjuer och en förändrad syn på 

studieobjekt. Slutligen har totalt elva intervjuer med tolv olika informanter på 

revisionsbyråerna Deloitte, EY, Frejs Revisorer, Företagsrevision, Grant Thorton, 

Kärrmanders Revision AB, PwC, Revisorscentrum och Tegehalls Revisionsbyrå genomförts. 

De olika yrkestitlar som studiens informanter haft är godkänd revisor, auktoriserad revisor, 

revisorsassistent, IT-revisor och riskkonsult. Intervjuerna ägde rum på kontor i Falköping och 

Skövde på grund av att studiens urval fokuserades i författarnas närområde samt 

kompletterande intervjuer utfördes i Göteborg för att vissa av de valda revisionsbyråerna 

endast har kontor i större städer. 

3.5 Analysmetod 
Medan material i form av teorier och tidigare studier på området samlades in skrevs 

koncentrat kring varje artikel för att underlätta användningen av de artiklar som ansågs 

relevanta. Efter intervjuerna har ljudupptagningarna transkriberats för att få fram ett 

analysunderlag i textformat. När detta sammanställts sorterades informationen i tematiserade 

tabeller (se bilaga 3 & 4) för att för få bättre struktur och överblick över informanternas svar, 

vilket också gjorde informationen greppbar när analysarbetet startade. Tabellerna användes 

som stöd i skrivandeprocessen för empiri- och analyskapitlet. Teorierna och den tidigare 

forskningen på området i den teoretiska referensramen användes för att tolka resultaten från 

empiriinsamlingen utifrån studiens syfte och forskningsfrågans perspektiv. Genom enskilt 

arbete samt mycket diskussion författarna emellan, var fokus på att utifrån studiens syfte få 

fram det mest väsentliga från intervjuerna och matcha med jämförbar forskning. 

 Likheter och skillnader mellan informanterna i studien och den tidigare forskningen 

togs fram och analyserades på varje område (digitalisering, tillförlitlighet och revisionsrisker) 

för sig. Att både frågorna i intervjuguiden och den teoretiska referensramen är sorterade efter 

de tre områdena gjorde empirisammanställningen och analysarbetet lättare för författarna och 

tydligare att förstå för läsarna. Trots att svaren och tidigare forskning ibland korsat flera av 

områdena ansågs det viktigt för studiens röda tråd att fortsätta att arbeta med data sorterat på 
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de olika områdena. Även om empiriinsamlingen innehöll oklara och spretiga resultat i vissa 

frågor kunde teorierna och den tidigare forskningen förklara och hjälpa författarna att kunna 

dra flera slutsatser. 

3.6 Informationssökning 
Förutom insamlingen av empiri från intervjuer har även tidigare forskning på området använts 

för att få en uppfattning om studieområdet inför intervjuerna samt för att få en bredare 

förståelse i analysen. Informationssökningen inleddes med att se vad både ny och äldre 

forskning sa om revisionens utveckling. En önskan att se hur branschens framtid bedömdes av 

forskare samt se hur den tidigare framtidsforskningen verkade stämma med nutidens utfall 

motiverade valen. De inledande informationssökningarna var en följd av att ha läst FAR:s 

framtidsstudie (Kempe, 2013) och informationssökningen inleddes därför med att söka på ord 

som future of audit, future audit, audit digitizing och audit automation. Studiens första syfte 

var också att skriva om framtidens revision och hur den kommer att påverkas av 

digitaliseringen, men det visade sig att att framtidens revision skulle bli för abstrakt och 

filosofiskt att undersöka. Istället beslutades det att studien skulle handla om hur 

digitaliseringen påverkar revisionen idag. I samband med att rapportens syfte förändrades har 

informationssökningens sökord breddats med ord som trust, reliability, information 

technology och audit risk. Flera av orden har även använts i olika kombinationer med 

varandra. Informationssökningarna gjordes i databaserna WorldCat Local och Google 

Scholar. Vid informationssökningen söktes till största del efter peer-review-artiklar för att 

säkerställa deras trovärdighet. I sökningarna från Google Scholar har också hänsyn tagits till 

hur många citeringar källorna haft. I högre grad har källor med fler citeringar använts, vilka 

bedöms som mer relevanta och trovärdiga källor för studien.  

3.7 Metodreflektion 
I kvalitativa undersökningar används exempelvis begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och verifierbarhet vid säkerställande av att empiriinsamlingen görs på ett trovärdigt 

sätt (Bryman & Bell, 2011). Det är också de begrepp vi valt att bygga vår metodreflektion på. 

3.7.1 Tillförlitlighet 

Det är viktigt att upplevelserna under studien haft ett tydligt samband med de teorier som 

utvecklats efter intervjuerna (Bryman & Bell, 2011). Det innebär att de slutsatser som 

formulerats upplevts under intervjuerna. Studiens informanter har ombetts återge 

egenupplevda exempel som förklarar deras uttalanden och åsikter eftersom förstahandskällor i 
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form av ett verkligen upplevda exempel väger tyngre än andrahandskällor och därmed är mer 

relevanta för studien. 

3.7.1.1 Deltagarvalidering 

För att bekräfta att informanterna uppfattats på ett korrekt sätt har respektive informant getts 

möjlighet att läsa igenom, förtydliga och godkänna det sammanställda materialet innan det 

använts i analyserna. Det kallas för deltagarvalidering (Bryman & Bell, 2011), också känt 

som respondentvalidering. Bryman och Bell (2011) nämner risken att informanterna vid 

valideringen kan bli defensiva och vilja ta bort vissa delar av resultatet, exempelvis om det 

handlar om generaliserande uttalanden eller känsliga ämnen. Den risken sågs dock som liten 

om den jämfördes med det positiva som deltagarvalidering tillför resultatens tillförlitlighet. 

Deltagarvalidering gör även att informanten känner sig mer delaktig under processen, att 

makten fördelas jämnare samt att informanten kan känna sig mer avslappnad under intervjun 

med vetskapen att hen ska få kontrollera all empiri innan vi använder den. 

3.7.2 Överförbarhet 

Eftersom kvalitativa studier bygger på djup och inte bred datainsamling samt handlar om en 

liten utvald grupp individers erfarenheter, upplevelser och egenskaper kan överförbarheten 

påverkas negativt (Bryman & Bell, 2011). Det har därför varit viktigt att vara tydliga med i 

vilken grad som resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer. Vad studiens 

informanter uttryckt kan inte generaliseras till hela branschen som ren fakta vilket innebär att 

en försiktighet med att dra slutsatser om hela branschen enbart baserat på en eller ett par av 

informanters svar från intervjuerna tillämpats. Eftersom denna studie valt att undersöka just 

revisionsutövares syn på hur digitaliseringen påverkar, innebär det att det som framkommer i 

denna studie är en del av befolkningens syn och inte samtliga parters syn.   

  En kvalitativ undersökning kan också vara svårt att replikera (Bryman & Bell, 2011). 

Enligt LeCompte och Goetz (1982) som citeras i Bryman och Bell (2011, s. 401) är det 

“omöjligt att ’frysa’ en social miljö” vilket innebär att det inte går att försäkra att resultaten 

blir de samma vid en upprepad undersökning. Om någon önskar replikera denna 

undersökning i framtiden, eller om undersökningen gjorts tidigare, hade förutsättningarna och 

revisionsutövarnas erfarenheter och kunskap varit annorlunda än idag. Det innebär att 

undersökningens resultat och studiens svar på forskningsfrågan kunnat bli annorlunda om 

andra studieobjekt valts samt om undersökningen gjorts vid en annan tidpunkt. Det betyder i 

sin tur att det är svårt för en annan forskare att göra om samma undersökning för att 

kontrollera att vår undersökning är rätt genomförd och få samma resultat (Bryman & Bell, 

2011). 
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3.7.3 Pålitlighet och verifierbarhet 

För att göra en trovärdig undersökning är det viktigt att anta ett granskande synsätt (Bryman 

& Bell, 2011). För att undersökningen ska vara pålitlig är det även viktigt att säkerställa att 

det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla delar av forsknings-fasen samt att 

låta andra granska arbetet. Det är något som kan uppfattas som tidskrävande, men det är 

viktigt för trovärdigheten då studiens empiri bygger på svar och resonemang som tolkats. 

Därför är det viktigt att säkerställa att informanterna svarar enligt god tro sker samt att 

tolkningarna görs så objektivt som möjligt (Bryman & Bell, 2011). Forskare kan tolka 

material olika vilket innebär att olika slutsatser kan dras utifrån liknande material på grund av 

olika bakgrund, tidigare erfarenheter, personliga värderingar och teoretiska inriktningar. 

Därför har det noga tänkts igenom vilka frågor som ska användas under intervjuerna och hur 

de ställs för att tjäna sitt syfte på bästa sätt. Intervjufrågorna har varit öppna och belyst både 

för- och nackdelar samt andra synvinklar på hur informanterna ser på vårt studieområde. Att 

vara ordentligt förberedda inför intervjuerna har varit viktigt för att kunna ställa nödvändiga 

och relevanta följdfrågor vilket i sin tur förbättrar resultatens pålitlighet. Även metodvalet att 

göra semistrukturerade intervjuer gör att viktiga aspekter som inte ryms i utgångsfrågorna 

erhålls vilket stärker resultatens trovärdighet. 

3.8 Metod- och källkritik 
Under studiens gång har medvetenhet om att byråerna utsett informanterna visats och att inget 

oberoende eller slumpmässigt val av varken revisionsbyråer eller informanter gjorts samt att 

det eventuellt kan påverka studiens resultat. Att göra ett helt slumpmässigt urval hade dock 

varit svårt eftersom både byråerna och informanterna behövde uppfylla de kriterier som 

studien satt upp. Studien behövde även informanter som var villiga att ställa upp på en 

intervju och som skulle ha något att tillföra. Empiriinsamlingen bygger på personliga 

intervjuer och studiens informanters erfarenheter och åsikter, vilket har varit tvunget att ha i 

åtanke vid analysen och utformningen av slutsatserna. För att minimera riskerna att 

rapportens trovärdighet försämras på grund av pålitlighet och överförbarhet har det varit 

viktigt att genomgående visa förståelse för dessa faktorer. Det som vägt tyngre i studiens 

analys är om flera informanter, oberoende av varandra, haft liknande uppfattningar på 

specifika punkter. Det har även framgått i studiens slutsatser att det är informanternas 

individuella syn och inte hur hela branschen faktiskt ser ut.  

En annan faktor att ta hänsyn till har varit informanternas ärlighet och öppenhet i sina 

svar. Innan intervjuerna påbörjades sågs inga generellt känsliga inslag i studiens 

intervjufrågor och ingen risk att den insamlande empiri och slutliga resultat skulle komma att 
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påverkas. Innan och under intervjuerna har en tydlighet visats genom att förklara både för 

byråerna och informanterna att studiens syfte med undersökningen inte var att hitta fel eller 

brister hos byråerna, utan snarare att diskutera förståelsen för digitaliseringens påverkan med 

revisorerna. Det ansågs därför att det inte förelåg någon anledning för studien eller läsaren att 

tro att undersökningens informanter skulle bistå undersökningen med medvetet bristfälliga, 

förfinade eller icke-sanningsenliga svar. I efterhand kan det dock ses att det valda 

studieområdet samt de frågor om risk och tillförlitlighet som ställts, var mer känsliga för 

revisorerna än vad som trotts på förhand vilket kan ha påverkat deras svar. I efterhand kan det 

även ses att någon annan extern part som står utanför revisionen borde intervjuats, då 

revisionsutövarna förståeligt inte velat säga något negativt om sin egen prestation, arbetsplats 

eller bransch i helhet. Denna risk diskuterades redan innan kontakten med informanterna men 

beslutet tog att undersökningen skulle baseras på revisionsutövarnas syn eftersom de trots allt 

bäst vet hur deras arbete går till och vilka risker som finns. Det bedömdes även att det kunde 

vara svårt att hitta intressenter som har en tillräckligt stora kunskaper och insikter i revisionen 

för att kunna ge oss de svar som behövdes för att reda ut forskningsfrågan. 

Det hade varit intressant och givande för studien att få fram andra 

revisionsintressenters syn på digitaliseringens påverkan eftersom revisionsutövarna kan antas 

vara partiska och vara mer restriktiva med att framhålla risker i det egna arbetet. Ett alternativ 

till att intervjua revisionsutövarna skulle kunna vara att intervjua personer som utformar de 

digitala verktyg som revisionsutövarna använder, kreditgivare eller investerare. En 

bedömning gjordes dock att de är för lite insatta i hur revisionen genomförs och bedömningen 

av dess tillförlitlighet för att kunna bidra tillräckligt mycket i undersökningen. Dessutom hade 

en kombinerad empiri från olika parter varit mer komplex att jämföra eftersom de har helt 

olika utgångspunkter och perspektiv. Så även om en ny chans getts att göra om 

undersökningen hade valet av studieobjekt varit detsamma, då en undersökning där flera 

andra parter ska intervjuas hade behövt bygga på ett helt annat syfte eller vara en ny studie 

eftersom både syftet och intervjuernas upplägg hade behövts ändras på en så omfattande nivå. 

Resultaten hade även blivit hela annorlunda än de resultat denna studie fått fram och även om 

det kunnat innebära mer opartiska och varierande svar hade en lika tydlig bild av hur 

revisionen påverkas av digitaliseringen kunnat ges utan att intervjua revisorer.  

Gällande deltagarvalideringen förutspåddes först ingen stor risk för att informanter 

skulle dra tillbaka och ändra sina ställningstaganden från intervjuerna. Ett par av 

informanterna valde dock att justera sina svar samt förmildra vissa uttalanden efter att ha läst 

sammanställningen från intervjun i textform. Dock anses inte just de ändringarna ha någon 

innehållsmässig betydelse men det som oroar lite är att det kan vara svårt att veta anledningen 
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till att de korrigerats. Om det är för att det är uttalandet är sant men att informanten inte tycker 

att det låter bra att uttrycka sig så.  

Slutligen har det varit viktigt med tanke på att studien undersöker nutid att ha i åtanke 

att äldre forskning och övrig information kan vara mindre relevant då teknik är en faktor som 

är under ständig och snabb förändring. Samma sak gäller svar och exempel som erhållits från 

intervjuerna. Men trots att flera av de källor som använts på framför allt 

digitaliseringsområdet är äldre, så har de ändå varit användbara i studien eftersom många av 

de positiva effekter och möjligheter som digitaliseringen innebär för revisionen som den 

tidigare forskningen tar upp motsvarar vad dagens yrkesverksamma revisionsutövare anser 

enligt de intervjuer vi genomfört.  
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4 Empiri 
Kapitlet innehåller inledningsvis en presentation av informanterna i undersökningen samt en 

tabell med information om intervjuerna. Informanterna kommer benämnas med hen istället 

för han eller hon eftersom studien valt att anonymisera informanterna svar. Vidare 

presenteras resultaten från intervjuerna tematiserat efter faktorerna i analysmodellen. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste resultaten. 

 

4.1 Presentation av informanter 
Empiri har samlats in genom elva djupintervjuer med tolv olika informanter. Både en 

godkänd revisor, auktoriserade revisorer, revisorsassistenter, riskkonsulter samt en IT-revisor 

som alla arbetat olika länge i branschen har intervjuats. Vid en av intervjuerna var två 

informanter närvarande, de två riskkonsulterna, vilket framgår av tabellen nedan. 

Fortsättningsvis i studien används “revisorer” som beteckning för den godkände revisorn, de 

auktoriserade revisorerna samt revisorsassistenterna. Revisorsassistenterna räknas också som 

revisorer eftersom de arbetar med revision precis som revisorerna, skillnaden är att de inte har 

skrivit revisionsprovet och därmed inte är auktoriserade och påskrivande revisorer. 

Riskkonsulterna och IT-revisorn kommer fortsättningsvis benämnas vid just de titlarna. En av 

riskkonsulterna och IT-revisorn arbetar inte med vanlig revision utan utför IT-revision, vilket 

innebär en granskning av företags IT-miljöer. Den andra riskkonsulten arbetar inte med IT-

revision utan med dataanalyser. Intervjuerna har skett i Göteborg, Skövde samt Falköping. 

Samtliga intervjuer har genomförts som en besöksintervju förutom en som varit en 

telefonintervju. Tre av revisorerna är verksamma på små revisionsbyråer, tre på medelstora 

byråer och tre på stora byråer. Intervjun med IT-revisorn gjordes på en medelstor byrå och 

intervjun med två riskkonsulter, varav en av dem arbetar med IT-revision, gjordes på en stor 

byrå. Vid bokningen av intervjuerna efterfrågades att intervjupersonerna på något skulle 

arbeta med, vara insatt i eller bara ha ett intresse för digitaliseringen i branschen. 

Riskkonsulterna och en av revisorerna är de enda som har någon form av IT-utbildning. 

 Titel Intervju Datum och ort Intervjulängd 

1 Godkänd revisor Besöksintervju 2016-03-21, Falköping 01:05:46 

2 Auktoriserad revisor Besöksintervju 2016-03-21, Falköping 01:16:56 

3 Auktoriserad revisor Besöksintervju 2016-03-23, Skövde 01:07:47 

4 Revisorsassistent Besöksintervju 2016-03-30, Göteborg 00:53:13 

5 Revisorsassistent Besöksintervju 2016-04-01, Skövde 00:58:24 
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6 Auktoriserad revisor Besöksintervju 2016-04-01, Göteborg 00:59:32 

7 Auktoriserad revisor Besöksintervju 2016-04-05, Skövde 00:57:55 

8 Auktoriserad revisor Besöksintervju 2016-04-07, Skövde 01:03:23 

9 Auktoriserad revisor Telefonintervju 2016-04-11, Göteborg 00:48:02 

10 IT-revisor Besöksintervju 2016-04-01, Göteborg 00:18:05 

11 Riskkonsult Besöksintervju 2016-04-12, Göteborg 01:15:06 

12 Riskkonsult Besöksintervju 2016-04-12, Göteborg 01:15:06 

 

Skillnaderna i tid på intervjuerna med revisorerna har inte inneburit någon direkt 

innehållsmässig skillnad. Skillnaderna har berott på hur utförliga eller kortfattade 

informanterna varit i sina svar samt hur mycket intervjuerna svävat iväg på diskussioner som 

inte varit hänförliga till studiens syfte. Intervjun med IT-revisorn samt med riskkonsulterna 

varierade mycket i tid på grund av strukturen och innehållet i intervjuerna. Intervjun med IT-

revisorn var oplanerad vilket innebar att ingen intervjuguide användes, vilket intervjun med 

riskkonsulterna gjorde. 

4.2 Digitalisering 
Revisorerna som intervjuades var väl insatta i vad digitaliseringen innebär och hur den 

påverkar deras praktiska arbete. De berättade även att digitalisering och automatisering av 

branschen inte är något nytt. En revisor förklarade att hen inte tror att digitaliseringen av 

branschen kommer att gå snabbt, men att den kommer att fortsätta att växa. Revisorn 

förklarade att det innebär att den inte kommer att ske på alla byråer och företag samtidigt. En 

annan revisor förklarade att digitaliseringen först når de stora byråerna men att den allt 

eftersom även kommer till de mindre byråerna. Flera av de större byråerna har utformat 

arbetssätt för hur de ska arbeta med digitaliseringen eftersom de påpekar att den tekniska 

utvecklingen är svår att undgå. 

 Revisorerna förklarade även att digitaliseringen påverkar byråer i varierande storlek på 

skilda sätt. De mindre byråerna har mindre behov och nytta av tekniken eftersom de ofta har 

mindre kunder och tekniken innebär större fördelar vid revision av större företag. Revisorerna 

hade dock olika syn på huruvida storleken på byrån påverkar dess förutsättningar att hänga 

med i den tekniska utvecklingen. Ett par av revisorerna menade att storleken inte alls 

påverkar, medan andra menade att större byråer har bättre förutsättningar genom större 

ekonomiska resurser och mer kompetens inom organisationen. 
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4.2.1 Bakgrund och teknisk utveckling 

Under de årtionden som informanterna varit verksamma inom revision har den förändrats på 

flera sätt. Revisionen har exempelvis gått från att göras manuellt på papper till att revisorerna 

använder olika revisionsverktyg på datorn. Revisorerna förklarade att kraven höjts inom hela 

revisionsprocessen, vilket gjort revisionen mer krävande att utföra. Exempelvis krävs en mer 

omfattande dokumentering idag, där revisorn redogör för vad som granskats för att kunna 

motivera sina ställningstaganden, jämfört med tidigare då det räckte att revisorn gjorde en 

bock på det som kontrollerats. Ett par revisorer såg negativt på att tiden för formalia idag fått 

en för stor del av revisionen. De förklarade att tekniken fyller ett större behov idag, men en av 

revisorerna tror även att tekniken har möjliggjort de ökade kraven. En av revisorerna 

förklarade dock att det är revisorernas processer som förändras, förenklas och effektiviseras 

som en följd av digitaliseringen men att kraven är de samma som innan digitaliseringen.  

Enligt revisorerna har även den tekniska användningen på byråerna förändrats mycket 

och revisorerna förklarade att revisionen konstant utvecklas och uppdateras genom nya 

revisionsverktyg. Det har även skett en stor förändring i pappersanvändningen på byråerna 

som nu också fortsätter genom att få byråernas kunder att följa med i den digitala 

utvecklingen. Riskkonsulterna förklarade att deras arbete underlättas när företagen blir allt 

mer digitaliserade eftersom det medför att de kan lägga mer tid på risker och mindre tid på 

formalia. Det har även skett en teknisk utveckling i hur byråerna efterfrågar material då flera 

byråer gått ifrån att efterfråga material i pappersform till elektroniskt. Utvecklingen medför 

att revisorerna inte längre behöver bearbeta dokument manuellt, utan att de får materialet 

elektroniskt, i vissa fall direkt in i det program de använder för att bearbeta data. 

Pappersanvändningen varierar dock väldigt mycket från byrå till byrå. Generellt har de stora 

byråerna kommit längre än de små i utvecklingen mot ett papperslöst samhälle. En revisor 

motiverade pappersanvändningen med att revisionsbranschen är en konservativ bransch där 

många parter fortfarande vill ha dokument på papper. Trots flera förändringar i revisionen 

menade revisorerna att slutprodukten är den samma idag, bara att sättet som revisionen 

genomförs på har förändrats. Revisorerna förklarade att flera moment går snabbare idag men 

att revisionen på grund av de ökade kraven tar lika lång tid eftersom fler moment behöver 

genomföras för att följa de ökade kraven. Att göra en revision idag på samma manuella sätt 

som förut förklarade revisorerna inte hade fungerat eftersom det hade tagit för lång tid.  

Samtliga informanter höll med om att det är viktigt både för byrån och dem 

personligen att hänga med i den tekniska utvecklingen. Dock förklarade revisorerna att det är 

viktigt att endast skaffa nya verktyg där behovet finns, eftersom de är kostsamma att köpa in 

eller utveckla samt att det tar tid att lära upp de anställda på ny teknik. Det visade sig i att 
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byråerna hade olika omfattning av revisionsverktyg på byråerna men att samtliga revisorer 

anser att de har den teknik på byrån som de behöver. Den personliga åsikten hos den absoluta 

majoriteten av informanterna var att byråernas fördelar med investeringar i teknik överväger 

kostnaden för dem och revisorerna menade att de både måste och vill tro det. Exempelvis kan 

byrån öka sina intäkter genom investeringarna, men framför allt skapa en extra tjänst och ett 

mervärde för kunden. 

4.2.2 Teknikanvändningens syfte och kundernas efterfrågan 

De intervjuade revisorerna var eniga i att byråernas främsta syfte med teknikanvändningen är 

att effektivisera revisionen, följa lagar och standarder, vara ett konkurrenskraftigt alternativ på 

marknaden samt att möta sina kunders behov. Även syften som ökad dokumentsäkerhet, 

lättillgänglighet av data, möjlighet att erbjuda ett mervärde till kunden samt att vara en 

attraktiv arbetsgivare nämndes av revisorerna.  

 Ingen av de intervjuade revisorerna berättade att deras kunder förväntar sig och 

efterfrågar något rent teknikmässigt som de inte kan erbjuda, utan berättar att byrån antingen 

ligger på samma nivå eller längre fram än sina kunder i den tekniska utvecklingen. Kundernas 

behov av teknik kan bero på den bransch företaget är verksam i, hur länge företaget varit 

verksam i branschen samt åldern på företagsledaren. Revisorerna på de små revisionsbyråerna 

kunde uppleva ett litet motstånd till den tekniska utvecklingen hos deras kunder som ofta är 

mindre i storleken, medan de större byråerna möter ett mindre motstånd och mer efterfrågan 

från sina kunder. 

4.2.3 Revisionsverktyg 

De små och medelstora byråerna använder inköpta revisionsverktyg i form av revisions-, 

analys- och bokslutsprogram, medan de tre stora byråerna använder egenutvecklade 

programvaror. Både de revisorer som angav att de använder respektive inte använder de 

egenutvecklade verktygen menade att de innebär fördelar som exempelvis enklare anpassning 

till byråns egen metodik och behov. De egenutvecklade verktygen är dock väldigt dyra att 

utveckla, vilket var anledningen till att de mindre byråerna inte hade möjlighet att utveckla 

egna verktyg. Revisorerna som använder inköpta verktyg förklarar dock att de ofta är 

anpassade till mindre kunder vilket innebär att även de kan utföra en revision på ett bra sätt.  

Revisorerna förklarade att verktygen och programmen används som ett stöd och 

hjälpmedel i revisionen. De kan exempelvis ta fram bra rapporter som gör att kunden kan få 

en större insikt i sitt bolag. Vissa revisorer berättade dock att de av olika anledningar inte 

använder alla tekniska möjligheter som finns att köpa in eller som byrån har. Anledningen 

kan vara att det är för dyrt att köpa in eller använda, som exempelvis att köpa in de senaste 
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upplagorna av programmen eller att spara all data i molnet
9
. Det kan också vara för att de inte 

känner att de kan kontrollera verktygen eller för att de inte anser att användningen av 

verktygen är värd tiden det tar att lära sig eller att använda dem, som med exempelvis 

analysprogrammet transaktionsanalys. Bra analys- och revisionsverktyg som gör att arbetet 

går smidigare gör att revisionen går snabbare, vilket innebär en fördel både pris- och 

kvalitetsmässigt mot kunden.  

Revisionsprogrammen följer revisionsprocessen och hjälper revisorn att genomföra 

alla steg i en revision, vilket annars kan missas vid stress. Programmen är uppbyggda och 

uppdateras för att följa aktuella lagar och standarder som finns, vilket underlättar för revisorn 

att följa dessa. En revisor förklarade att hen idag inte hade vågat göra en revision helt 

manuellt idag eftersom hen är rädd att inte följa lagar och standarder samt att det är lätt att just 

glömma vissa delar. Även dokumenteringen blir bättre och kan sparas enklare i 

revisionsprogrammen. Revisorerna kan se sparad information om företaget från tidigare år i 

direkt anslutning till årets revision vilket underlättar revisorernas arbete. Den tydliga 

dokumentationen gör även att kontrollanternas arbete underlättas.  

 Analysprogram används på många av revisionsbyråerna och gör att revisorn kan göra 

analyser i ett program istället för manuellt. Programmen ger även en möjlighet att bearbeta en 

större mängd data eftersom tekniken medför en kortare tidsåtgång än om revisorn gjort det 

manuellt. En revisor påpekade att revisionen blir mer tillförlitlig och kraftfull i de fall revisorn 

kan granska hela populationer data. Riskkonsulterna berättade om de data- och 

transaktionsanalyser de gör vilket är en form av analys och även de beskrev programmens 

förmåga att kunna titta på allt som en fördel. De arbetar med analyserna för att återskapa 

processer i kundernas affärssystem och de kan bland annat hitta avvikande bokningar. Flera 

revisorer höll med om att tekniken möjliggör för revisorn att lägga mer tid på att analyser och 

bedömningar ska bli rätt istället för att ta fram information, vilket tidigare var mycket 

tidskrävande. Analysverktygen gör även så revisorerna kan få fram mer information till 

kunderna idag än när de inte hade dem. Verktygen gör det enklare för revisorn att se 

varningstecken med manuella bokningar hos kunder och flera revisorer är eniga om att risken 

att missa väsentliga fel minskar med analysverktyg som hjälpmedel istället för att göra 

analysen manuellt. Det är dock viktigt att verktygen används på rätt sätt och att revisorn inte 

glömmer av att tänka själv. Revisorerna förklarade att programmen med datorns hjälp snabbt 

kan sortera ut valda objekt och göra automatiska urval, vilket gör den statistiska säkerheten 

bättre än om revisorn manuellt valt ut stickproven. En revisor som inte var verksam i 

                                                
9 Molnlagring innebär att information sparas på ett säkert sätt på servrar som är anslutna till internet, därav är 

inte informationen beroende av att en viss server på bolag fungerar. 
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branschen innan analysprogrammen började användas hade svårt att föreställa sig att 

revisorerna tidigare med manuell revision kunde göra alla analyser och gå igenom den 

mängden data som de gör idag. Fördelarna med analysprogram är dock mer betydande vid 

revision av stora kunder eftersom de har en större mängd data som revisorn behöver göra en 

bedömning av. En annan revisor som inte använder analysprogram menade inte att risken att 

upptäcka fel minskar utan att det bara kan gå snabbare att hitta dem. Revisorn förklarade att 

det därför är viktigt att revisorn kan tänka själv och även kan förstå att det är ett fel som 

programmet upptäckt. 

4.2.4 Revisionsautomatisering 

Teknik och automatisering används för att revisionsprocessen ska bli effektivare och ta 

mindre tid. För att revisorn ska hinna med att göra det som måste göras samt för att få tid över 

till mer betydelsefulla moment. Det är bra både för byrån och kunden menar en revisor som 

förklarade att teknisk användning innebär mer hjälpmedel vilket gör revisionen mer effektiv. 

Exempel på åtgärder byråerna åtagit för att effektivisera är att revisorerna använder FAR-

online på datorn som är snabbare och enklare att använda än att bläddra i boken med samma 

innehåll. Verifikationer konteras inte heller längre manuellt utan läses automatiskt in i datorn. 

En av revisorerna hade dock en annan syn på effektiviteten kopplat till digitaliseringen och 

menade att effektivitet och digitalisering kortsiktigt inte alls har någon koppling. Revisorn 

ansåg att det inte tar kortare tid att använda datorn för att gå igenom data, men att resultaten 

blir mer kraftfulla. 

Gemensamma arbetssätt har formulerats på byråerna att all information ska finnas i 

datorn och kunder har informerats om att det från och med nu är digitala dokument som 

gäller. Flera revisorer förklarade att de ser positivt på den digitala dokumentering som blivit 

en följd av digitaliseringen. Digital dokumentering gör att all information blir portabel och att 

revisorerna därmed kan arbeta mer mobilt. Det blir även enklare att följa och ta ställning till 

revisorns bedömningar eftersom tillgängligheten både för revisorerna och kvalitetsgranskarna 

förbättras. Revisorernas arbete underlättas också eftersom revisorn kan hantera stora mängder 

data snabbare, både fysiskt och analysmässigt. 

IT-revisorn förklarade att manuella moment alltid innebär en högre risk och att hen 

därför ser positivt på att fler och fler av dessa försvinner. Hen påpekar dock att det gäller att 

automatiseringarna är uppsatta på rätt sätt. Flera revisorer tror också att automatisering av 

enklare uppgifter även ökar trivseln på arbetsplatsen och att revisorn kommer att ha ett 

roligare arbetssätt framöver. Flera revisorer förklarar att automatisering och standardisering 
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av revisionsprocessen kommer att innebära mer tid till det som är mest intressant och 

väsentligt, alltså själva analyserna.  

 Flera revisorer menade att de flesta moment i revisionsprocessen kan eller kommer att 

kunna automatiseras, men efter vidare eftertanke kom de ändå fram till flera moment är svåra 

att automatisera. Hur mycket som går att automatisera beror på hur revisorn ser på sig själv, 

förklarade en av revisorerna. Om revisorn ser sig som en kontrollfunktion kan mycket 

automatiseras, medan en revisor som ser sig som en rådgivare med en personlig relation till 

kunden inte kan ersättas av en dator. Många av revisorerna påpekade revisorns professionella 

bedömningar, magkänsla och erfarenhet vid exempelvis bedömning av en företagsledare, som 

svåra att automatisera. Även sunt förnuft och allmän kunskap om vad som kan gå fel kan inte 

heller automatiseras. Ytterligare moment som revisorerna inte tror går att automatisera är dels 

när revisorn tar fram olika riskområden hos kunden samt revisorns helhetsintryck inför 

eventuella oegentligheter och risker för felaktigheter. En revisor trodde att deras bransch, 

precis som industribranschen gjort, kan genomgå en utveckling där arbetskraft tas bort och i 

allt högre grad ersättas med maskiner. Flera revisorer trodde dock att de kvalificerade 

momenten, som att göra bedömningar och kundkontakten, alltid kommer finnas kvar även om 

enklare arbetsuppgifter kan göras av en dator. Flera revisorer förklarade också att de inte tror 

att kunden bara vill ha kontakt med en dator. Att datorer dock kommer bli smartare och kunna 

tränas till att göra mer analyser och bedömningar i framtiden trodde ett par av revisorerna 

absolut var möjligt. En av revisorerna nämner artificiell intelligens och påpekar att det hänt 

mycket de senaste fem åren och menar att det kan hända otroligt mycket även i branschen de 

kommande fem åren. 

4.2.5 Teknikmotstånd 

Majoriteten av revisorerna förklarade att det inte föreligger något teknikmotstånd på deras 

byrå. Flera revisorer var eniga i att om det är någon som är motståndskraftig på något sätt så 

beror det på den anställdes personlighet och intresse av teknik framför dess ålder. Dock var 

flera eniga om att yngre medarbetare har större datorvana, ett större teknikintresse samt är de 

som driver på den tekniska utvecklingen på byrån. Det beror enligt revisorerna på att de är 

uppvuxna med tekniken på ett annat sätt än tidigare generationer. Vissa äldre medarbetare har 

svårare för att använda datorn, anpassa sig samt hänga med i den tekniska användningen, 

vilket skulle bero på deras bakgrund och vanan att använda teknik. Äldre revisorer kan se 

tekniken som en begränsning efter att ha arbetat med manuell revision under många år och att 

det kan vara svårt att byta arbetssätt när ett gammalt fungerar. Det framkom även under 
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intervjuerna att det kan ligga i revisorernas natur att inte gilla för mycket förändringar och att 

det alltid kommer finnas en grupp som inte är förändringsbenägen.  

4.3 Tillförlitlighet 
De flesta revisorerna var eniga om att en tillförlitlig revision uppnås genom att revisorn gjort 

ett tillräckligt arbete för att känna sig trygg med att göra bedömningar och skriva under 

revisionsberättelsen. Detta uppfylls när tillräckliga revisionsbevis samlats in för att revisorn 

ska kunna förvissa sig om att företagets årsredovisning och förvaltning till all väsentlighet är 

korrekt. Det är således en viss känsla som infinner sig hos revisorn som avgör när denne anser 

sig gjort tillräckligt för att en tillförlitlig revision ska infinna sig. De flesta av informanterna 

nämnde också det faktum att de ständigt blir granskade både internt och externt av 

Revisorsnämnden, vilket i sin tur kvalitetssäkrar revisionen. Informanterna var också tämligen 

överens om att de fördelar digitaliseringen för med sig helt klart väger tyngre än eventuella 

risker för minskad tillförlitlighet. Ingen av revisorerna angav direkt att tillförlitligheten skulle 

kunna vara i riskzonen på något sätt som en följd av digitaliseringen. Samtidigt var det få som 

ansåg att tillförlitligheten i sig skulle förbättras. Revisorerna nämner dock flera följder av 

digitaliseringen som kan innebära en ökad tillförlitlighet. Exempelvis genom att händelser 

sparas i elektroniska loggar både hos kunderna och revisorerna vilket innebär att spårbarheten 

i dokumentationen blir mer lättillgänglig. Tillförlitligheten kan även öka om de 

revisionsverktyg som finns används och dessutom på rätt sätt. En revisor menade dock att en 

byrå med en mindre utvecklad teknisk användning levererar samma tillförlitliga revision, 

eftersom alla byråer måste följa de lagar och standarder som finns. 

4.3.1 IT-revision 

De stora, samt majoriteten av de mellanstora, revisionsbyråerna har egna avdelningar som 

utför IT-revision. De byråer som inte har någon avdelning för IT-revision förklarar att de inte 

har behov av IT-revision på grund av storleken på deras kunder. Revisorerna motiverade att 

IT-revision behövs på grund av att de flesta kunder har någon form av IT-system. De menar 

även att IT-revision som används på rätt sätt bidrar till att mer data kan hanteras på kortare tid 

och att revisionen därmed blir effektivare. IT-revisorn och riskkonsulterna förklarade att IT-

revision sker på uppdrag av revisionsteamen då de behöver hjälp med att förstå hur en kunds 

affärssystem är uppbyggt samt om det mottagna materialet från kunden går att lita på. IT-

revisorn förklarade att IT-revision är den del av revisionen som har ett tekniskt perspektiv på 

system och IT-struktur. I IT-revisionen görs tester på både applikations- och underliggande 

nivå. IT-revisionen består ofta av ITGC-kontroller som innebär en beskrivning av hur kunders 

nyckelkontroller fungerar samt var de finns. Informationen lämnas över till revisionsteamet 
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som kan välja att anpassa sin revisionsstrategi efter det som riskkonsulterna förberett. IT-

revisorn förklarade även att det är viktigt att förstå personalens kompetens, vilket har 

betydelse för bedömningen av den risk som finns för att begå oegentligheter. Framöver trodde 

både IT-revisorn och riskkonsulterna att IT-revisionen kommer att öka i omfattning och att 

behovet kommer att öka på grund av att det finns mycket opålitligt material. Ett par av 

revisorerna menade också att de borde använda IT-revision samt använda det mer. IT-revisorn 

ansåg att mer IT-revision skulle öka tillförlitligheten i revisionen och gav ett exempel på en 

situation där IT-revisionen efter revisorns granskning funnit oegentligheter kopplat till 

kundens system, som revisorn missat. Riskkonsulterna förklarade att IT-revision hjälper 

revisorn att fokusera på det som gör mest nytta i revisionen vilket kan öka tillförlitligheten. 

Samtidigt menade de att IT-revisionen snarare innebär ett mervärde än en förbättrad 

slutprodukt. 

4.3.2 Förtroende 

Samtliga informanter intygade att förtroende var mycket viktigt för revisorerna eftersom de 

arbetar i ett förtroendeyrke och att de utan förtroende inte längre har någon funktion. Det är 

därför extra viktigt att revisorer lever som de lär. Exempelvis är det negativt för förtroendet 

om en revisor anlitar en hantverkare svart som senare kan visas bli en av revisorns kunder. Ett 

par av revisorerna nämnde också de stora revisionsskandaler som blivit uppmärksammade 

och förklarade att de drabbar hela kåren. Flertalet av revisorerna förklarade att revisorns 

kunskaper, egenskaper och förmågor är en nyckel i att upprätthålla förtroende. Exempel på 

förmågor eller egenskaper som revisorerna tog upp var revisorns oberoende, upprätthållande 

av tystnadsplikten, en god kommunikationsförmåga, professionalitet, förmåga att få en 

magkänsla om kunden samt att ha en hög integritet. Ett par av revisorerna nämnde även att 

det är viktigt att revisorn exempelvis håller sig uppdaterad på nya regelverk. Den personliga 

relationen till kunden var också en viktig faktor enligt flera revisorer. 

 Revisorns kunskap och kompetens var även återkommande faktorer under flera 

intervjuer som en faktor som revisorerna värderar högt när de diskuterar tillförlitlighet i 

revisionen. En av revisorerna inkluderade även kunskap om teknik som viktigt för 

tillförlitligheten och förklarade att det krävs kunskap om system, IT, branschen, företaget och 

företagaren. 

4.3.3 Revisionskvalitet 

De flesta revisorerna var eniga om att teknik och automatisering förbättrar revisionens kvalitet 

genom att exempelvis flexibiliteten och tillgängligheten förbättras. Revisionens kvalitet kan 

även påverkas positivt genom att både revisorn och de anställda på ett företag idag har svårare 
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att obemärkt göra medvetna fel eftersom alla förändringar registreras. En av riskkonsulterna 

menade dock att den ökade spårbarheten bara innebär en fördel då det finns kontroller som 

går igenom registreringarna. Teknik kan också förbättra kvaliteten genom att få fram fler, mer 

pålitliga och bättre analyser och rapporter än om en revisor gjort det manuellt, eftersom en 

dator inte gör fel på samma sätt som en människa. Det är även viktigt att nyttja tekniken på 

rätt sätt och där den är nödvändig samt att inte glömma av att tänka själv. En av revisorerna 

ansåg dock att kvaliteten inte förändras vid revidering av väldigt små bolag eftersom det då 

kan bli ineffektivt att använda alla nya verktyg och metoder. Flera av revisorerna var dock 

eniga om att tekniken inte kan påverka revisionens kvalitet på ett negativt sätt. En av 

revisorerna ansåg inte att digitaliseringen påverkat revisionens kvalitet alls eftersom samma 

kvalitetskrav fanns redan tidigare. 

4.4 Revisionsrisker 

4.4.1 Allmänna risker med teknisk utveckling 

Flera av revisorerna uttryckte att digitaliseringen inte innebär någon utökad risk för 

revisionen, utan att riskerna istället förflyttas från manuella fel på papper till digitalt manuella 

fel på datorn. En revisor menade att pappersanteckningar kan försvinna lika lätt som en mapp 

i datorn. Inte heller ökar risken för att företagen begår oegentligheter eftersom det går att 

manipulera en PDF- eller Excelfil lika väl som ett papper. Trots att revisorerna förklarade att 

de fördelar digitaliseringen innebär överstiger riskerna, tog revisorerna ändå upp ett antal 

risker som kan påverka revisionen. Ett par av revisorerna förklarade att det kan finnas en risk 

att revisorer i för hög grad förlitar sig på information i datasystem, eftersom det kan vara svårt 

att härleda var information kommer ifrån. En av revisorerna berättade om sina egna 

erfarenheter av unga revisorer som varit extra duktiga på teknik, men som också haft en 

tendens att förlita sig för mycket på tekniken. En revisor framhävde också att tekniken inte är 

hundraprocentig. Revisorerna tog även upp andra exempel på risker och utmaningar som kan 

uppkomma på grund av digitaliseringen. Exempel på dessa var att datorerna inte ska klara av 

att hantera de stora datafilerna som behövs, att all utvald data inte är med i analysen vilket 

måste säkerställas samt att revisorn av misstag kan radera viktig data. Revisorerna lyfte också 

fram att revisorns beroende av teknik idag, vilket gör dem väldigt sårbara. Samtliga 

intervjuade revisorer tog dock upp att de tar säkerhetskopiering på sina program och 

hårddiskar för att inte riskera att stora mängder data går förlorad. En av revisorerna belyste 

även att det finns en risk med att revisorer kan bli bekväma med tekniken och utföra 

revisionen på kontoret istället för att träffa kunden. Minskad kontakt med kunderna kan 

innebära att revisorn missar användbar information om kunden som är enklare, eller endast 
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går, att få fram vid personliga möten. På grund av revisorernas medvetenhet om att revision 

till stor del bygger på bedömningar ansåg ett par revisorer att det inte förelåg någon risk att 

revisorer på deras byråer förlitar sig för mycket på material och system. För att eliminera 

eventuella risker är revisorerna överens om att det är viktigt att inte sluta tänka själv, använda 

sin bedömningsförmåga och att inte fastna i ett standardiserade tänk. 

4.4.2 Bristande kunskaper 

De flesta av revisorerna ansåg inte att det behövs några särskilda IT-kunskaper för att arbeta 

som revisor. Detta motiverades av att de har IT-revisorer att ta hjälp av och på de byråer som 

inte har IT-revision förklarade revisorerna att de inte hade något behov av de kompetenserna. 

De IT-relaterade kunskaper som revisorerna ansåg vara nödvändiga att behärska var de 

programvaror som finns på byrån, grundläggande datoranvändning samt Microsoft Office-

paketet. Eftersom de byråer som behöver göra IT-revision har speciella avdelningar som gör 

den, behöver inte revisorerna förstå allt det tekniska i kundernas system. Revisorerna och 

riskkonsulterna menade att det räcker att revisorn har en grundläggande förståelse för kunders 

IT-miljöer för att kunna förvissa sig om hur kundens system är uppbyggda, vem som har 

behörighet och hur programmen integrerar med varandra. En av riskkonsulterna förklarade 

också att inte bara IT-kunskaper är viktiga, utan snarare en förståelse för kundernas interna 

kontroller och processer. En revisor betonade även att revisorn måste ha insikten om hen 

klarar av att ta sig an ett uppdrag med en kund som har en komplicerad IT-

miljö. Riskkonsulterna såg ingen risk med att revisorerna inte har någon IT-utbildning med 

tanke på de riktlinjer, den hjälp och den kompetens som finns på just deras byrå. En av 

revisorerna menade dock att det kan finnas kunskapsmässiga brister i förståelsen hos 

revisorerna. IT-revisorn menade att revisorerna kommer behöva någon form av IT-utbildning 

framöver eftersom hen tror att revisorerna, på grund av bristande IT-kunskaper, i för hög grad 

förlitar sig på material som kommer från kunden. Exempelvis menade flera revisorer att 

standardprogram inte är komplexa och att de generellt inte behöver granskas eftersom 

information är enklare att härleda från standardprogram. En av riskkonsulterna menade dock 

att det ändå är viktigt att kontrollera att det verkligen är ett standardprogram som kunden har 

och att inga ändringar ska kunna göras manuellt i programmets uppbyggnad. IT-revisorn 

förklarade att hen själv i stort sett inte litar på något material eftersom hen är medveten om 

hur enkelt det är att manipulera material och önskade att även revisorerna kunde få en ökad 

förståelse för det. Till exempel behöver revisorerna blir mer observanta på kunskapsnivåerna 

hos företagaren eller anställda, eftersom IT-revisorn förklarade att desto större kunskaper 
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desto lättare har personen för att göra medvetna felaktigheter och dessutom dölja det för 

revisorn. 

Majoriteten av revisorerna ansåg inte att den tekniska utvecklingen påverkar deras 

riskbedömningar av kunder eftersom de inte anser att riskbedömningar handlar om IT, utan att 

det är andra faktorer som till exempel professionalitet som är viktiga vid riskbedömningar. IT-

revisorn var dock mer kritisk och menade att det är enkelt för en företagare att presentera ett 

förvrängt material som ser bra och tillförlitligt ut. 

4.5 Sammanfattning empiri 
Revisorerna förklarade att digitaliseringen inte var något nytt för dem och att flera av 

byråerna kontinuerligt arbetar för att hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen innebär en 

ständig utveckling med ny teknik och nya processer som förenklas, förändras och 

effektiviseras. Revisorerna förklarade att det skett en stor skillnad i pappersanvändning på 

byråerna, då revisionen gått från att göras för hand på papper till elektroniskt på datorn. När 

allt finns sparat i en databas underlättar det revisorernas arbete och gör att de kan hantera 

stora mängder data både fysiskt och analysmässigt. Empiriinsamlingen har visat att skillnader 

i behov inneburit varierande teknisk användning på olika stora byråer. Exempelvis kan det ta 

längre tid att använda ett analysprogram vid analys av en liten kund än vad det tar för revisorn 

att göra en manuell analys. De stora byråerna har större ekonomiska resurser vilket gör att de 

kan utveckla egna programvaror som enklare kan anpassas till byråns metodik. Revisorerna 

menade dock att revisionen idag trots all teknik och automatiseringar ändå inte totalt sett går 

snabbare än vad den gjorde tidigare då kraven ständigt höjs, vilket innebär att revisorerna 

behöver göra fler moment och undersöka mer. De menade därför att det är viktigt att hänga 

med i den tekniska utvecklingen och använda de hjälpmedel som finns eftersom revisorerna 

förklarade att det idag är omöjligt att göra en helt manuell revision, eftersom det hade tagit för 

lång tid. Alla revisorer använde dock inte all tillgänglig teknik på grund av att det kunde vara 

för dyrt, ta för lång tid att lära sig använda dem eller för att behovet inte fanns på byrån. 

Samtliga revisorer var dock eniga om att de måste och vill tro att fördelarna med teknik 

överväger kostnaderna. Revisorerna var även eniga om syftena med teknikanvändningen på 

byrån. De är att effektivisera revisionen, följa lagar och standarder, vara ett konkurrenskraftigt 

alternativ på marknaden samt att möta kunders behov. Revisorerna såg många fördelar med 

digitaliseringen samt de verktyg och automatiseringar den för med sig. De nämner exempelvis 

att ny teknik, trots att det kan vara en uppförsbacke i början för revisionsbyråerna, 

effektiviserar revisionen. Effektiviseringen innebär att revisorn kan fokusera på rätt saker 

eftersom det går snabbare att få fram rätt information. Automatiseringar av enklare moment i 
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revisionen kan även innebära en ökad trivsel hos revisorerna. Revisorerna menade att 

analysprogram både förbättrar kvaliteten och priset på revisionen. Programmen gör att 

revisorn kan analysera en större mängd data snabbare än vad som är möjligt manuellt. De kan 

även hitta fler fel i redovisningen på ett snabbare sätt. Revisionsprogrammen gör att revisorn 

inte missar något steg i revisionsprocessen, att lagar och regler efterföljs genom bättre 

dokumenteringsmöjligheter samt att revisionen enklare kan kontrolleras. Revisorerna vittnade 

inte om något vidare teknikmotstånd på byråerna. Det motstånd som fanns menade vissa 

berodde på revisorns personlighet och andra att det var en åldersfråga. Revisorerna menade att 

mycket har och kommer att automatiseras, dock trodde de att en dator aldrig kommer kunna 

ersätta revisorns alla arbetsuppgifter. Exempelvis menade de att professionella bedömningar, 

magkänsla, erfarenhet, sunt förnuft, skepticism samt revisorns helhetsintryck vid 

riskbedömningar inte kan automatiseras. 

Revisorerna ansåg att tillförlitlighet uppfylls genom att revisorn kan känna sig trygg 

med att ha förvissat sig om att årsredovisningen och förvaltningen av det reviderade företaget 

i all väsentlighet är korrekt. De nämnde också granskningen från Revisorsnämnden som en 

kvalitetssäkring av deras arbete och att revisionen därför kan ses som tillförlitlig. De menade 

också att revisionen blir effektivare på grund av att revisorn kan ägna mer tid åt analyser. 

Ingen av revisorerna uttryckte heller att tillförlitligheten i revisionen skulle påverkas negativt 

av digitaliseringen, samtidigt som endast ett fåtal trodde att revisionens tillförlitlighet 

förbättras av digitaliseringen. De menade att om revisioner som utförs på manuellt vis 

uppfyller de lagar och standarder som krävs, är de lika tillförlitliga som en digitaliserad 

revision. Några revisorer ansåg att revisionen blir effektivare med IT-revision eftersom det 

bidrar till att mer data kan hanteras på kortare tid och IT-revisorn ansåg att tillförlitligheten 

definitivt blir bättre med IT-revision. Revisorerna förklarade att de arbetar i ett förtroendeyrke 

och att förtroendet därför är det viktigaste de har. Revisorerna förklarade att förmågor och 

egenskaper som upprätthåller förtroende i revisionen exempelvis är branschkunskaper, 

kommunikationsförmåga, professionalitet och att kunna få en magkänsla om kunden. De 

flesta var eniga om att teknik och automatisering förbättrar revisionens kvalitet, om det 

verkligen finns ett behov och om de används på rätt sätt. Den ökade möjligheten till 

spårbarhet genom bättre kontrollmekanismer innebär att det är svårare för anställda på 

företaget eller revisorn att göra medvetna fel. 

Sammanfattningsvis ser revisorerna inte många risker med digitaliseringens tekniska 

verktyg och revisorernas kunskapsnivåer. De menade att digitaliseringen inte bidrar till någon 

utökad risk, utan att riskerna istället förflyttas från fel på papper till fel på datorn. Samtidigt 

förklarar revisorerna att det är viktigt att inte sluta tänka själv samt förlita sig för mycket på 
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systemen. De flesta såg ingen risk med att revisorer förlitar sig för mycket på material och 

system eftersom de är väl medvetna om att deras arbete handlar om bedömningar. Gällande 

kunskaperna anser de flesta revisorerna att det inte finns någon risk med bristande IT-

kunskaper eftersom de flesta har andra avdelningar att ta hjälp av vid behov av IT-revision 

eller att de har små kunder där det inte finns något särskilt behov av dessa kunskaper. 

Revisorerna ansåg sig bara behöva grundläggande datorkunskaper samt behärska 

revisionsprogrammen. IT-revisorn var dock av en annan uppfattning och förklarade att det är 

en risk att revisorerna har en låg förståelse för IT-miljöer och att de bör få IT-utbildning i 

framtiden. 
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5 Analys 
I följande kapitel kommer den insamlade empirin möta teorier och tidigare studier från den 

teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen har använts för att visa hur 

resultaten från empiriinsamlingen kan tolkas, förstås och förklaras. Analysen har delats in 

efter analysmodellens tre områden; digitalisering, tillförlitlighet och revisionsrisker. 

Områdena inleds med en empirinära analys för att sedan byggas på med teori. I slutet av 

kapitlet finns också en sammanfattning av analysen. 

 

5.1 Digitalisering 

Digitaliserings-begreppet är övergripande och återkommande i alla delar av studien som 

utreder hur digitaliseringen påverkar revisionens tillförlitlighet och revisionsrisker. Syftet med 

denna studie är att, genom att undersöka dagens yrkesverksamma revisionsutövare syn, öka 

revisionsbranschen och revisionens intressenters förståelse för hur revisionens tillförlitlighet 

och revisionsrisker påverkas av digitaliseringen. I analysen introduceras först hur 

digitaliseringen påverkar revisionen generellt och sedan följer en mer specificerad diskussion 

om hur tillförlitligheten och revisionsrisker påverkas. Området digitalisering i den teoretiska 

referensramen innehåller till största del positiva effekter som en följd av den tekniska 

utvecklingen i form av nya revisionsverktyg och automatiserade processer. Följande stycken 

kommer att diskutera den allmänna påverkan som digitaliseringen i branschen har på 

revisionen. 

 Samtliga revisorer som intervjuades var insatta i begreppet digitalisering och flera av 

revisorerna uppgav att byråerna aktivt arbetar för att hänga med i den tekniska utvecklingen. 

Revisorerna förklarade precis som Bierstaker et al. (2001) att de stora byråerna var först in i 

digitaliseringen och användningen av tekniken, men att de små byråerna kämpar för att 

komma upp på samma nivå. Precis som Janvrin et al. (2008) har studien funnit att det finns 

skillnader i den tekniska användningen hos revisionsbyråer i olika storlek. Större byråer 

använder tekniska verktyg i en större omfattning än de små, precis som Janvrin et al. (2008) 

hävdar, oavsett om eller hur säkra de är på att verktygen underlättar och förbättrar. De mindre 

byråerna är mer konservativa och anammar endast de nya verktyg och metoder som de vet 

kommer vara användbara och lönsamma. Det kan enligt Bierstaker et al. (2001) och Wilson 

och Sangster (1992) bero på att de stora byråerna har mer ekonomiska resurser att satsa på 

nya investeringar.  

Revisorerna ansåg att det huvudsakliga syftet med byråns teknikanvändning är att 

revisionen blir mer effektiv. Flera tidigare studier (Alles et al., 2008; Banker et al., 2002; 
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Bierstaker et al., 2001; Manson et al., 2001; Janvrin et al., 2008) lyfter också fram att de nya 

verktygen och automatiserade processer som blivit en följd av den tekniska utvecklingen 

effektiviserar revisionsprocessen. Huberty (2000) påstår dessutom att det varit svårt att 

bedriva en effektiv revision utan teknologins hjälp. Digitaliseringen har därmed inneburit en 

effektivare revisionsprocess som innebär stora fördelar för verksamma revisionsutövares 

praktiska arbete. Revisorerna förklarade även att omfattande dataanalyser, som är en av de nu 

möjliga effektiviseringarna, främst görs på stora kunder. Det innebär att tekniken i större 

omfattning påverkar effektiviteten i revisionen av stora bolag vilket framför allt stora 

revisionsbyråer utför. Den enskilda revisor som stod ut i sina svar om digitaliseringens 

effektivitet, menade att digitalisering och effektivitet kortsiktigt inte har något direkt 

samband. Det kan förklaras och styrkas genom Fischer (1996) som förklarar att 

automatisering och ny teknik inte direkt ökar revisionseffektiviteten utan att de förbättringar 

som skett, har skapats i samband med eliminering av gamla revisionsåtgärder. Det innebär att 

effektivitet i revisionen uppnås genom en kombination av automatisering av moment, 

användning av ny teknik samt eliminering av traditionella åtgärder. 

Att följa regler och standarder var också ett av de främsta syftena med de intervjuade 

revisorernas teknikanvändning och en av revisorerna berättade att hen idag inte hade vågat 

göra en helt manuell revision. Det förklaras av Dickson (2007) som menar att 

mjukvaruverktyg kan ge revisorer mer insikt i hur de regulatoriska kraven möts. Revisorerna 

förklarade att revisionsprogrammen som de använder är uppbyggda efter lagar och regler 

vilket hjälper till att stödja revisorerna att göra rätt även i pressade situationer. Revisorerna 

förklarade att programmen uppdateras ständigt när ny information blir tillgänglig vilket även 

Bierstaker et al. (2001) förklarat. I samma takt som revisionen utvecklas och inkluderar allt 

mer teknik, kan också revisorernas prioriteringar förändras. Ett par av revisorerna menade att 

de idag måste lägga för mycket tid på att följa de lagar och standarders krav på formalia vid 

dokumentering. Dickson (2007) förklarar att regelefterlevnad blivit ett huvudsakligt fokus för 

IT-utgifterna och att mer pengar spenderas på att möta villkoren än på att skydda mot 

säkerhetshot och fylla affärsrelaterade behov. Så även om tekniken underlättar för revisorn att 

följa regler och standarder, så har även kraven höjts vilket innebär att mer tid av revisionen 

behöver läggas på att följa nya krav. 

Ett annat syfte som revisorerna tog upp med teknikanvändningen var att möta sina 

kunders behov. Både Bierstaker et al. (2001) och Manson et al. (1998) anser att det är viktigt 

att revisorer håller en jämn teknisk och elektronisk takt med deras kunder. Det innebär att 

revisionsbyråerna ska kunna erbjuda kunderna de revisionsverktyg som efterfrågas samt 

kunna ta emot och hantera transaktioner elektroniskt, ifall kunden önskar. Intrycket från de 
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intervjuade revisorerna är att samtliga byråer möter sina kunders förväntningar och behov 

samt att byråerna antingen ligger på samma nivå eller i framkant både tekniskt och 

elektroniskt jämfört med sina kunder.  

Enligt Orman (2013) används teknik för att tillgodose behov som människan har och 

den nya teknik samt automatiserade processer som informanterna uppgivit idag används i 

revisionen som en följd av digitaliseringen täcker flera av revisorernas behov. Ett exempel på 

ett nytt verktyg som utformats efter ett behov i revisionen är de analysprogram som många av 

revisionsbyråerna har idag. Revisorerna förklarade att analysprogram utvecklats för att kunna 

analysera en ökad mängd data på kortare tid än vad det tar för revisorn att göra det manuellt 

på de traditionella sättet. Revisorerna uppgav att alla stora, samt majoriteten av de medelstora 

byråerna, har egenutvecklade programvaror på byrån vilket ingen av de små byråerna hade. 

Det kan bero på som Bierstaker et al. (2001) förklarat, att mindre revisionsbyråer inte har 

resurser att förvärva eller utveckla teknik internt i samma utsträckning. Både revisorer med 

och utan egenutvecklade verktyg påpekade att de egenutvecklade programmen innebär 

fördelar för revisorerna framför de inköpta. Vissa verktyg är dock grundläggande på byråerna 

vilket innebär att det finns en gemensam lägstanivå. Alla byråerna oavsett storlek hade olika 

revisionsverktyg och de revisorer som köper in sina verktyg menade att de köptes in till ett 

överkomligt pris. Det menar Bierstaker et al. (2001) kan vara en följd av att kommersiellt 

tillgänglig teknik blivit mindre kostsam och mer tillgänglig. Det innebär att alla byråer idag 

har möjlighet att utnyttja de fördelar som de nya programvarorna innebär, även om de stora 

byråerna ofta har bättre revisionsverktyg som kan göra och underlätta mer. Majoriteten av 

revisorerna menade också att fördelarna från investeringar i teknik vägde över kostnaderna för 

dem, vilket leder till att många byråer investerar mycket för att hänga med i den tekniska 

utvecklingen för att uppnå de positiva effekterna. Bra analys- och revisionsverktyg som gör 

att arbetet går smidigare också gör att revisionen går snabbare enligt en revisor, vilket innebär 

en fördel både pris- och kvalitetsmässigt mot kunden (Elliott, 1994). Bierstaker et al. (2001) 

påstår att revisorer som utnyttjar ny teknik kommer att belönas med stora vinster i 

revisionseffektivitet och ändamålsenlighet. Exempelvis menar informanterna att 

programvaror kan öka effektiviteten genom att utföra en mängd revisionsuppgifter som 

tidigare utfördes manuellt. Bierstaker et al. (2001) har förklarat att det gjort att revisorerna 

blivit befriade från standardiserat arbete, vilket revisorerna precis som Bierstaker et al. (2001) 

anser bidrar till en ökad trivsel bland revisorerna. Programvarorna kan ladda ner information 

för analytisk granskning, välja ut urval för detaljerad revisionsgranskning samt identifiera och 

rapportera undantag och ovanliga transaktioner. Dessa möjligheter vittnar även revisorerna 

om vid användning av sina revisionsverktyg. Revisorerna förklarade att programmen är 
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kapabla till att förbättra revisionseffektiviteten eftersom de kan analysera och sortera mer 

omfattande mängder data än vad en mänsklig varelse klarar av. Det stärker precis de fördelar 

som Alles et al. (2008), Kuenkaikaew och Vasarhelyi (2013) samt Bierstaker et al. (2001) 

belyst. 

Ett annat exempel på ett behov i revisionen som tillgodosetts som en följd av den 

tekniska utvecklingen är revisionsautomatisering, som enligt Manson et al. (2001) innebär 

användning av datorer i ledning, planering och revision i syfte att minska tidsåtgången samt 

förbättra och säkerställa kvaliteten. Det behov av att effektivisera revisorernas arbete, 

förbättra kvaliteten på revisionen samt möjliggöra för revisionsbyråerna att kunna tjäna mer 

pengar tillgodoses genom den automatisering som digitaliseringen möjliggjort. Flera revisorer 

påpekade att många moment i revisionsprocessen kan och kommer att automatiserats, men att 

det trots det fortfarande finns moment som inte kan automatiseras. Även Chan och Vasarhelyi 

(2011) menar att automatisering av alla traditionella revisionsåtgärder inte direkt är möjligt. 

Revisorerna ansåg precis som Chan och Vasarhelyi (2011), Lombardi et al. (2014) och 

Wilson och Sangster (1992) att revisionsåtgärder som kräver komplexa bedömningar, 

professionell skepticism och beslutsfattning fortfarande kommer kräva manuell prestation 

från revisorernas sida. Exempel på det kan vara bedömning av en företagsledning och risker i 

ett bolag. Revisorerna nämner även revisorns magkänsla, helhetsintryck och erfarenhet som 

svåra faktorer att automatisera. Ett par av revisorerna påpekade dock att framsteg inom 

artificiell intelligens framöver även kan leda till automatisering av revisionsåtgärder som idag 

kräver mänsklig bedömning och professionell skepsis, vilket även Chan och Vasarhelyi 

(2011) nämnt som en möjlig framtidsutsikt. Manson et al. (1998) menar att revisorns 

bedömningar kan antas hindras av automatiseringen av revisionen, men det är något som 

revisorerna bestred. De menade att riskbedömningarna inte påverkas av digitaliseringen på 

annat sätt än att automatiseringar kan innebära mer tid för bedömningar. Både Janvrin et al. 

(2008) och Manson et al. (2001) hävdar dock att IT förbättrar kvaliteten på revisorns 

bedömningar genom att tekniken möjliggör en mer strukturerad revisionsprocess. 

Digitaliseringen innebär därför många fördelar för revisionsprocessen genom att revisorernas 

arbetstid kan läggas på de moment som kräver en revisors mänskliga egenskaper istället för 

enkla tidskrävande moment som kan utföras av en dator och som ändå inte kvalitetsmässigt 

tillför revisionen något. Trots att många moment kan automatiseras i revisionsprocessen 

kommer ändå en revisor alltid behövas för att utföra de moment som inte kan automatiseras. 

Det innebär att inte alla moment i revisionsprocessen kan påverkas av digitaliseringen. 

Revisionsbranschen har länge varit känd för att använda mycket papper (Shumate & 

Brooks, 2001), men Bierstaker et al. (2001) förutspådde för 15 år sedan att papperslösa 
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revisioner kommer att bli vanliga samtidigt som företag i ökande grad byter till papperslösa 

system. Det intygar många av de intervjuade revisorerna som en bild som blivit till verklighet, 

även om ett par av revisorerna på de mindre byråerna menade att verkligheten är långt ifrån 

det papperslösa samhälle som vissa påstår existerar. Att pappersanvändningen minskat men 

fortfarande inte är helt papperslös hävdade även Shumate och Brooks (2001). Eftersom allt 

fler transaktioner sköts elektroniskt innebär det också att revisorer behöver samla in sina 

revisionsbevis elektroniskt (Bierstaker et al., 2001). Shumate och Brooks (2001) beskriver 

den papperslösa revisionen som en slags automatisering av revisionsprocessen. De förklarar 

att papperslös revision innebär att revisionsbevis i pappersformat byts ut mot elektroniska 

bevis samt att revisionen genomförs och sparas på datorn, vilket blir effektivare än fysisk 

lagring. Revisorerna ser positivt på detta då det underlättar för revisorerna att exempelvis 

föregående års dokumentering finns kvar i anslutning till kunden vid revision kommande år, 

vilket även Huberty (2000) belyser. Revisorerna påpekade även den elektroniska hanteringen 

minskade kostnaderna och ökat utrymme som elektronisk förvärvning och dokumentering av 

revisionsbevis innebär. Det är en positiv effekt med digitaliseringen som även Bierstaker et al. 

(2001), Elliott (1994) samt Shumate och Brooks (2001) hävdar. Elliott (1994) påpekade även 

att ett snabbare informationsutbyte kan utföras genom att dokument fysiskt inte behöver byta 

plats samt att kunder kan nås på ett effektivare och mer kostnadssnålt sätt. Revisorerna 

påpekade att det finns många fördelar med att informationen finns samlat på ett ställe och 

menade att utvecklingen går åt det hållet. Det styrker Bierstaker et al. (2001) som menar att 

teknik gör att revisionsbyråerna kan hantera sina intellektuella kunskaper och tillgångar på ett 

bättre sätt idag när det sparas i en databas. Bierstaker et al. (2001) hävdar att fördelarna med 

att använda teknik i revisionsplaneringen istället för att förlita sig endast på revisionsteamets 

expertis, är att kunskapen om bolag över hela världen samlas och görs tillgänglig för de som 

använder programvaran. Digitaliseringen har därför förutom att underlätta och effektivisera 

revisionen, även inneburit kostnadsbesparingar och bättre kunskapsspridning för 

revisionsbyråerna. 

Enligt vad som framkom från empiriinsamlingen kan olika stora byråer ha olika behov 

och olika stor nytta av tekniken. Olika stora byråer påverkas därför olika av digitaliseringen 

som sker i revisionsbranschen. Flera revisorer förklarade att de små byråerna inte har samma 

behov av tekniken som de stora byråerna då teknikens fördelar blir mer betydande vid 

revision av stora kunder med större datamängder. Manson et al. (1998) har också förklarat att 

fördelarna med att ta bort manuella moment och införa automatiserade revisionsmoment blir 

tydligare för byråer med större kunder. Flera revisorer gav också bilden av att teknik inte ska 

användas för sakens skull, utan att den ska täcka ett behov och vara ett hjälpmedel i 
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revisionen. Det stärker Orman (2013) som menar att teknik skapas för att förändra världen 

genom nya effektivitetsvinster för att tillgodose just mänskliga behov. 

5.2 Tillförlitlighet 
De flesta informanterna var av uppfattningen att digitaliseringen inte direkt påverkade 

revisionens tillförlitlighet. De diskuterade att digitaliseringen medför en effektivare 

revisionsprocess, att kunden kan få ut ett mervärde för revisionen samt att revisionen får en 

högre kvalitet. De kunde dock inte direkt koppla det till att revisionens slutprodukt slutligen 

får en ökad tillförlitlighet. De menade att alla revisorer måste följa de lagar och standarder 

som finns samt att alla byråer oavsett teknisk användning blir kvalitetsgranskade på liknande 

sätt. Det var enligt revisorerna ett bevis på att både digitala och traditionella (manuella) 

revisioner har en samstämmig tillförlitlighet. Revisorerna gav även bilden att en revision inte 

kan vara mer eller mindre tillförlitlig, utan att den är tillförlitlig eller inte tillförlitlig. Därför 

hade de svårt att se att ny teknik och automatiserade processer skulle kunna öka en redan 

tillförlitlig revision. Dock var det ingen av revisorerna som ansåg att tillförlitligheten skulle 

påverkas negativt av de följder som digitaliseringen medför. 

Trots att revisorerna inte såg en direkt koppling mellan digitaliseringen och en 

påverkad tillförlitlighet, nämnde de att flera delar av revisionsprocessen förbättras som en 

följd av digitaliseringen. De förklarade till exempel att en fullständig genomgång av kunders 

data genom transaktions- och dataanalyser inte direkt skulle höja revisionens tillförlitlighet. 

Revisorerna förklarade att fler fel i kundernas redovisning upptäcks med dessa analyser, men 

en revisor förklarade att felen ändå inte skulle vara av väsentlig betydelse för revisorns 

slutliga bedömning. Revisorn menade att en genomgång av hela populationen bara ger ett 

mervärde till kunden genom att kunden kan få information om felaktigheter i deras 

redovisning som är värdefull för dem men mindre intressant för revisionens slutprodukt. Alles 

et al. (2008) hävdar att granskning av hela populationer ger en högre täckning och att risken 

att missa fel, bedrägerier och oegentligheter minskar (Bierstaker et al., 2001), vilket kan anses 

vara av väsentlig betydelse för revisionen. En av riskkonsulterna trodde inte att 

tillförlitligheten i revisionen blir högre med data- och transaktionsanalyser än utan, trots att de 

kan gå igenom en större mängd data, eftersom väsentliga fel även upptäcks vid 

substansgranskning. Aalst et al. (2010) uttrycker att revisorerna inte bör förlita sig på endast 

substansgranskning, vilket revisionen tidigare byggt på och fortfarande bygger på till stor del, 

framför allt i de mindre byråerna. Det tyder på att tillförlitligheten inte bara höjs genom mer 

fullständiga genomgångar, utan att det också är en nödvändighet för att revisorerna ska kunna 

upprätthålla kvaliteten och tillförlitligheten i revisionen sig på samma nivå som tidigare nu 
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när IT-miljöer och affärssystem utvecklas och blir allt mer avancerade. Enligt 

tillförlitlighetsdefinitionen samt Bierstaker et al. (2001) och Alles et al. (2008) tolkas det som 

att revisionen därmed får en att förhöjd tillförlitlighet genom att revisorn genomför dessa 

fullständiga genomgångar i revisionen.  

Manson et al. (2001), Kuenkaikaew och Vasarhelyi (2013) samt Chan och Vasarhelyi 

(2011) förklarar att teknik och automatisering kan lindra eller helt eliminera tidskrävande 

moment. Enligt revisorerna gör det att revisorn kan lägga mer tid på att göra analyser och 

bedömningar istället för att ta fram och förbereda information. Att befria revisorer från att 

göra standardiserat revisionsarbete gör det möjligt för dem att fokusera och spendera mer tid 

på de områden med hög risk som kräver revisorns bedömningsförmåga (Bierstaker et al., 

2001; Lombardi et al., 2014; Alles et al., 2004) vilket ger revisionen en ökad kvalitet (Manson 

et al., 2001). Minskningen av det standardiserade arbetet ger då revisorerna ökat utrymme till 

att använda sin bedömningsförmåga och enligt tillförlitlighetsdefinitionen ska revisorn ha en 

tillräckligt god förmåga för att se och bedöma revisionsrisker, vilket ökat utrymme för dessa 

moment bidrar till. Med tanke på att revisionskvaliteten förbättras med 

revisionsautomatisering enligt Manson et al. (2001), tyder det på att tillförlitligheten också 

ökar enligt tillförlitlighetsdefinitionen som till stor del bygger på forskning kring kvalitet som 

länkas till definitionens beståndsdelar.  

Andra exempel på förbättringar som revisorerna nämnde är att tillförlitligheten bör 

kunna höjas om de hjälpmedel som finns används och dessutom på rätt sätt. Även att det är 

positivt för tillförlitligheten att förändringar i systemen sparas vilket gör att spårbarheten blir 

mer lättillgänglig både för företagsledning och revisorn. Alles et al. (2004) påstår att det är 

positivt att viktiga beslut som direkt påverkar revisionen sparas eftersom det kan avskräcka 

oegentligheter, minska bedrägerier samt öka tillförlitligheten i revisionen. van Aalst et al. 

(2010) menar att revisorerna behöver tillförlitlig information för att kunna säkerställa att de 

lagar och regler som finns för organisationen efterlevs, vilket den traditionella revisionen 

endast inom vissa ramar kan säkerställa. Bierstaker et al. (2001) förklarar att betydande risker 

kommer att bli obemärkta om revisorn fortsätter att använda traditionella metoder vid test av 

kunders kontroller. Revisorerna är därför oense med IT-revisorn, van Aalst et al. (2010) och 

Bierstaker et al. (2001) om vilken påverkan de digitala verktygen har för att säkerställa att 

revisorerna får fram tillförlitlig information från kunderna. En revisor uttryckte att det skulle 

vara svårt idag att utföra en revision utan tekniska hjälpmedel. Det kan förklaras av Ahmi och 

Kent (2012) som påpekar att revisionsverktyg kan hjälpa revisorer att upptäcka felaktigheter 

samt nå allmänna mål om noggrannhet och enligt Manson et al. (2001) förbättras kvaliteten 

när noggrannhet och fullständighet uppfylls. Revisorerna är överens med Ahmi och Kent 
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(2012) i sin inställning till att verktygen har en positiv effekt för arbetet och revisorerna 

uttryckte specifikt att tekniken gör arbetet smidigare och effektivare. Enligt studiens 

definition av tillförlitlighet skulle det innebära en högre tillförlitlighet eftersom noggrannhet 

är ett av kriterierna i definitionen. Många av de moment som revisorerna nämnde att de 

använder teknik och automatiserade processer för som en följd av digitaliseringen, kan genom 

de tidigare nämnda studierna på området och den för studien anpassade 

tillförlitlighetsdefinitionen innebära tillförlitlighetshöjande effekter, även om de intervjuade 

revisorerna uttryckligen inte ser det så. Precis som Lombardi et al. (2014) betonar så 

förklarade flera informanter att de revisorer som arbetat en kortare tid som revisorer ofta är 

mer insatta i tekniken och kan hantera den bättre. Eftersom det genom tolkning med hjälp av 

den tidigare forskningen kan visa sig att tillförlitligheten blir högre i revisionen genom 

användning av olika tekniska hjälpmedel, kan mer erfarna revisorer som inte använder all 

tillgänglig teknik påverka revisionens tillförlitlighet på ett negativt sätt. Både genom att 

tillförlitligheten sjunker eller att de inte gör vad de kan för att höja tillförlitligheten. Revisorer 

bör därför använda den teknik som finns tillgänglig tack vare branschens digitalisering för att 

göra vad de kan för att förbättra revisionens tillförlitlighet och inte påverka den på ett negativt 

sätt.  

 När revisorernas kunder löpande börjat använda mer teknik och avancerade system har 

det uppkommit ett ökat behov av IT-revision. Revisorerna ansåg att IT-revision är nödvändig 

eftersom de flesta företag har någon form av IT-system. Stoel et al. (2012) förklarar att 

betydelsen av IT-revision har ökat på grund av ökad IT-användning på företag. Ökningen 

menar Stoel et al. (2012) beror på att IT fått ett ökat förtroende och att företag har blivit mer 

beroende av IT. Betydelsen av IT-revision har också ökat eftersom systemen måste försäkras 

ha automatiserade processer som levererar vad de ska (Stoel et al., 2012) samt att revisorn ska 

kunna lita på den inmatade datan (Chan & Vasarhelyi, 2011). Bierstaker et al. (2001) betonar 

att om revisionsbevis endast överförs, bearbetas och nås på elektronisk väg måste revisorn 

granska informationssystemet för att försäkra att bevisningen inte har ändrats. Enligt 

Bierstaker et al. (2001) kräver också revisionsstandarder att revisorn ska granska kundens 

tekniska infrastruktur. Revisorerna förklarade att byråernas IT-revisorer eller riskavdelningar 

sköter IT-revisionen, vilket gör att de själva inte behöver utföra den eller ha den 

specialkunskapen. Riskkonsulterna förklarade att de arbetar med granskning av företags 

kontroller för att bilda en uppfattning om hur väl revisorn kan förlita sig på de system som 

företaget har. Havelka och Merhout (2008) hävdar att den största nyttan med IT-revision är att 

granska kunders egna kontrollmekanismer, eller att öka medvetenheten om bristen på 

lämpliga och tillräckliga kontroller. Riskkonsulterna lyfte fram att standardprogram behöver 
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kontrolleras för att övertyga om att det verkligen är standardprogram som kunden har, vilket 

skiljer sig från flera av revisorer som förklarat att IT-revision inte behövs göras om de ser att 

deras kunder använder standardprogram. Enligt Gehrke och Wolf (2010) underskattas också 

IT-revisionens betydelse, vilket kan förklara varför många av de intervjuade revisorerna ansåg 

att IT-revision inte behövdes, eftersom IT-revisionen ska säkerställa att kunders interna 

kontroller själv upptäcker och korrigerar väsentliga felaktigheter i redovisningen. Manson et 

al. (2001) påstår att byråer som utför IT-revision på grund av IT-revisionens pålitlighet och 

noggrannhet har en möjlighet att förbättra kvaliteten på sitt arbete. Manson et al. (2001) 

menar alltså att pålitligheten och noggrannheten i revisionen höjs med IT-revision, som enligt 

tillförlitlighetsdefinitionen, innebär att IT-revision ökar revisionens tillförlitlighet. Havelka 

och Merhout (2008) menade också att IT-revisionen ökar chanserna att hitta oegentligheter. 

Den intervjuade IT-revisorn hade en liknande uppfattning som Havelka och Merhout (2008) 

och förklarade att hen anser att IT-revisionen bör öka i omfattning på grund av de stora 

mängder med opålitligt material som finns hos kunderna. Hen berättade om en ekonomichef 

som lyckades undanhålla väsentlig information från revisorn trots att revisorn gjort en korrekt 

revision i övrigt. Det var slutligen IT-revisionen som bidrog till att oegentligheter i det fallet 

uppdagades, vilket kan tyda på att upptäcktsrisken (Hogan & Wilkins., 2008) minskar med 

IT-revision. IT-revision kan därför inte bara förbättra tillförlitligheten utan dessutom minska 

revisionsriskerna. 

 Förmåga är enligt förtroendeteorin (Mayer el al., 1995) en bidragande faktor till att 

uppnå förtroende. Som Lewicki et al. (1998) förklarat är förtroende inte bara knutet till 

personer utan också till omständigheter. Precis som Mayer et al. (1995) betonar, förklarade 

revisorerna att det är viktigt att ha rätt kunskaper, kompetenser och egenskaper för situationen 

för att de ska uppnå förtroende. Revisorerna hade flera idéer om vilka egenskaper som 

revisorn bör ha under en revision för att uppnå just förtroende. Exempel på förmågor eller 

egenskaper som revisorerna tog upp var revisorns oberoende, upprätthållande av 

tystnadsplikten, en god kommunikationsförmåga, professionalitet, förmåga att få en 

magkänsla om kunden samt att ha en hög integritet. Även om flera revisorer var eniga om 

flera egenskaper och förmågor som de ansåg var förtroendehöjande, framkom det desto 

mindre huruvida revisorerna verkligen har alla de egenskaperna och hur de faktiskt arbetar 

med att uppnå förtroende genom de förmågor som de nämnt. Förtroende och tillförlitlighet 

kan kopplas till varandra genom att flera av de förmågor som revisorerna uppgav som 

förtroendehöjande, även nämndes av de intervjuade revisorerna som beståndsdelar för att 

revisionen skulle vara tillförlitlig. Revisorns kunskap och kompetens var återkommande 

faktorer under flera intervjuer som en faktor som revisorerna värderar högt när de diskuterar 
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tillförlitlighet i revisionen. En av revisorerna inkluderade även kunskap om teknik som viktigt 

för tillförlitligheten och förklarade att det krävs kunskap om system, IT, branschen, företaget 

och företagaren. Att revisorerna följer Mayer et al. (1995) rekommendationer om att ha rätt 

kunskap och kompetens kan därför inte bara leda till att revisorerna som yrkesgrupp 

upprätthåller och förstärker förtroendet, utan även att revisionens tillförlitlighet kan stärkas. 

Det är viktigt att revisorerna inte bara är väl insatta i revisionsmetodiken, utan att de också har 

de kunskaper om teknik och system som krävs eftersom teknikanvändningen ökar på både 

revisionsbyråerna och på företagen som de reviderar.  

 Även om revisorerna inte direkt kunde intyga att digitaliseringen, automatisering och 

den tekniska användningen direkt förbättrade tillförlitligheten, menade majoriteten ändå att 

kvaliteten ökade. Holma och Zamanb (2012) menar dels att revisionskvaliteten är kopplad till 

exempelvis kompetens och praktisk erfarenhet hos revisorerna men också att det har en 

socialt strukturerad karaktär. Fischer (1996) förklarar att objektiva mått på revisionskvalitet 

inte existerar, vilket kan förklara varför revisorerna har svårt att se kopplingen mellan kvalitet 

och tillförlitlighet. Revisorerna menade dock till skillnad från Lennox (1999) att stora byråer 

inte gör revisioner med högre kvalitet som en följd av deras tekniska försprång. För att tolka 

skillnaderna i teknikanvändning hos stora och mindre byråer kan det enligt vad Lennox 

(1999) lyfte betyda att större företag som har ett tekniskt försprång kan ha revisioner av högre 

kvalitet. Det framkommer dock inte att de mindre byråerna som inte ligger lika långt fram i 

den tekniska utvecklingen får en försämrad kvalitet och därmed kan inte revisionen anses ha 

minskat i kvalitet och tillförlitlighet av den tekniska utvecklingen enligt definitionen av 

tillförlitlighet. Det kan även tolkas som att de mindre byråerna inte påverkas negativt bara för 

att de inte ligger i framkant på samma sätt som de stora bolagen, eftersom deras behov och 

kunder också ser annorlunda ut. Fischer (1996) hävdar att teknik gör att revisorn kan öka 

effektiviteten utan att skada eller försämra kvaliteten i revisionen. Manson et al. (2001) 

förklarar att revisionsbyråer motiverar sina stora investeringar i revisionsautomatisering av 

behovet att förbättra kvaliteten på revisionsarbetet och minska kostnader för revision. 

Revisorerna menade också att de hellre arbetar för att upprätthålla kvaliteten än att förbättra 

den, vilket stämmer överens med vad Fischer (1996) påpekar. Fischer (1996) menar vidare att 

kostnaderna för revisionen minskat som en följd av införandet av nya tekniker, vilket är en tes 

som revisorerna inte riktigt kunde styrka. Revisorerna berättade att tekniken kan göra att 

momenten går snabbare så att revisorn kan göra mer, men att revisorn lägger lika lång tid på 

revisionen idag, som tidigare utan tekniken. Därför vittnar de om att priset för revision inte 

går ner, men att kvaliteten har förbättrats och att kunden får ut mer av revisionen. Abou-El-

Sood et al. (2015) anser att teknik i revisionen förbättrar kvaliteten men att brist på revisorns 



 

56 

 

utbildning, förståelse och kompetens inom IT begränsar användningen av tekniken. Det är 

därför viktigt att revisorerna får nödvändig utbildning för att kunna använda den nya tekniken 

på byrån för att på bästa sätt utnyttja de fördelar för revisionen som digitaliseringen innebär.  

5.3 Revisionsrisker 
Förutom att undersöka hur digitaliseringen påverkar revisionens tillförlitlighet, har studien 

även haft fokus på hur digitaliseringen påverkar revisionsrisker. Det för att mer direkt belysa 

eventuella negativa effekter och utmaningar med digitaliseringen samt för att undersöka om 

riskerna för revisionen kan minska som en följd av digitaliseringen. 

Precis som forskningen på området, såg revisorerna inte många nackdelar, utmaningar 

eller risker med den ökade användningen och beroendet av tekniken i revisionen. De flesta av 

revisorerna kunde inte se konkreta risker med digitaliseringen utan var istället väldigt 

entusiastiska över de fördelar de såg med tekniken. Flera revisorer förklarade att det är svårt 

att säga om deras revisionsverktyg och automatiserade processer som en följd av 

digitaliseringen kan innebära risker för revisionen och speciellt framtida risker. Orman (2013) 

beskriver att ständiga förändringar i teknik innebär risker samt att de kan vara svårt att 

förutspå. Vidare menar Orman (2013) att omedelbara effektivitetsvinster, som teknik ofta ger, 

ofta introducerar långsiktig osäkerhet och risk på grund av att de långsiktiga konsekvenserna 

är just svåra att förutspå. Merparten av revisorerna menade också att substansgranskningar är 

fullt tillräckligt och att fullständiga genomgångar endast ger ett mervärde till kunden. 

Bierstaker et al. (2001) menar dock att en revisor som möter avancerade informationssystem 

eventuellt inte kan reducera upptäcktsrisken till en accepterad nivå genom att förlita sig endast 

på substansgranskningar. 

Revisorerna kunde ändå se vissa risker, till exempel att datorerna inte klarar av att 

hantera så stora mängder data som de kommer behöva göra. Vissa av revisorerna förklarade 

även att det fanns risker med att en kunds hela urval inte kommer med i analysen eller att 

revisorn råkar radera dokument och dokument på datorn. Dock menade revisorerna att dessa 

risker även funnits när de gjort revisionen manuellt och att riskerna därför inte ökat som en 

följd av digitaliseringen, utan bara förflyttats. De såg heller inga problem med att pappersspår 

och kontrollsystem som tidigare var standard för revisionsbyråerna nu endast är tillgängliga i 

elektronisk form. Det eftersom samtliga byråer gör multipla backup-kopior av 

revisionsdokumenten som sparas elektroniskt på flera olika platser. Bierstaker et al. (2001) 

menar tvärtemot att ökningen av företags datoranvändning innebär flera nya utmaningar för 

revisorn. Det kan betyda en ökad risk igen för revisionen eftersom revisorerna inte ser och 

kan agera efter de risker som forskningen beskriver men som de inte är medvetna om. 
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Bierstaker et al. (2001) betonar dock att backuper och att information säkras på flera platser är 

viktigt, vilket kan innebär att revisionen som slutprodukt inte är i riskzonen eftersom 

revisorerna är noga med säkerhetskopiering som Bierstaker et al. (2001) betonar. 

Orman (2013) påpekar att oönskade konsekvenser av teknisk användning måste 

behandlas före och inte efter att de inträffar, vilket är svårt att förutspå eftersom de ännu inte 

har inträffat. Orman (2013) förklarar dock att människan till sin natur är en risktagande art 

vilket kan motivera att många revisionsbyråer ändå väljer att investera stora summor i teknik. 

Orman (2013) förklarar också att ett snabbt införande av ny teknik kan överväldiga förmågan 

hos människor att ta in förändringar och anpassa sig till dem. Det kan därför innebära en risk 

när revisorer använder verktyg i revisionen som de inte riktigt kan hantera. Ett annat fall kan 

vara om revisorn inte längre klarar av att granska en kunds IT-miljö på grund av den nya 

teknik företaget börjat använda. Dessa risker tror dock revisorerna är små då de hävdade att 

revisorer är tillräckligt professionella för att ta rätt beslut för att revisionen inte ska påverkas 

på ett negativt sätt. Revisorerna kan, enligt det som Orman (2013) och Bierstaker et al. (2001) 

har diskuterat gällande exempelvis ständiga förändringar, teknikens överväldigande av 

förmågan och ökad tillväxt av datoranvändning, anses ha en bristande insikt om risker som 

kan finnas med ny teknik. Det tyder på att revisorernas bristande insikter i möjliga risker i sig 

bidrar till risker för framtiden, som idag är svåra att förutsäga, eftersom den inneboende 

risken i ARM (Hogan & Wilkins., 2008) är hänförlig till hur revisorn kan bedöma de risker 

som finns hos företaget. Om revisorn inte kan se att det finns risker kommer troligtvis inte 

heller åtgärder att vidtas för att minimera dessa, vilket innebär att en riskmedvetenhet från 

revisorernas sida är viktig för att risker med digitaliseringen inte ska uppkomma. 

Revisorerna förespråkade användning av revisionsverktyg vilket enligt Bierstaker et 

al. (2001) till stor del underlättar revisionsplaneringen. Bierstaker et al. (2001) förklarar att 

många revisionsbyråer tagit fram eller köpt in programvaror för att hjälpa revisorn att få en 

förståelse för hur externa och interna risker påverkar granskningen. En programvara kan 

användas för att analysera en kunds affärsprocesser, granska kontroller som förekommer eller 

saknas, bedöma inneboende- och kontrollrisk samt generera en lista på vilka revisionstester 

som skall utföras. Allt eftersom revisionsarbetet fortsätter, kan revisorn föra in resultaten av 

granskningsåtgärderna i programmet för att avgöra om de risker som identifierats under 

planeringen har adresserats på ett lämpligt sätt. Detta bidrar till att säkerställa att alla 

väsentliga risker i företaget har tagits hänsyn till under revisionen (Bierstaker et al., 2001), 

vilket minskar upptäcktsrisken (Hogan & Wilkins., 2008). 

Flera revisorer vittnade om att revisionsbranschen är en konservativ bransch och att 

det kan finnas revisorer som inte är speciellt förändringsbenägna. Fischer (1996) förklarar att 



 

58 

 

revisorer har en tendens att förlita sig på de metoder som de tidigare använts. Precis som 

Lombardi et al. (2014), förklarade ett par informanter att personal med mindre erfarenhet ofta 

är bättre och mer uppdaterade på teknik och programvaror. Flera revisorer vittade om att de 

yngre anställda på byrån är de som driver den tekniska utvecklingen framåt och som dessutom 

främjar användningen av de tekniska verktyg som finns. Ett par av revisorerna menade dock 

att revisorns inställning till teknikanvändningen snarare beror på revisorns personlighet än 

dess ålder. Det kan finnas negativa följder av att äldre och mer erfarna anställda, eller de med 

en mer kritisk inställning till teknik, inte använder de verktyg som finns på byrån. Vilket i de 

fallen ökar upptäcktsrisken (Hogan & Wilkins, 2008) eftersom de inte använder funktioner 

som kan hitta felaktigheter och bedrägerier. En av revisorerna hade dock själv upplevt att det 

finns en risk att unga och nya revisorer är för entusiastiska och förlitar sig för mycket på 

tekniken och inte gör det som krävs för att revisionen ska vara tillräcklig. Eftersom en av 

revisorerna hävdade att tekniken inte är perfekt, kan det därför föreligga en högre risk när 

revisorer med mindre erfarenhet förlitar sig för mycket på tekniken. Manson et al. (1998) 

menar att det finns vissa tecken på att revisorer är så inne i att använda datorer att de kan 

uppvisa ett alltför stort beroende av tekniken samt anta en mer mekanistisk och mindre 

bedömande inställning till sitt revisionsarbete. Vissa av revisorerna visade dock medvetenhet 

och uttryckte att det är mycket viktigt att revisorerna inte slutar att tänka själva och inte 

förlitar sig för mycket på tekniken som de använder i revisionsprocessen. De förklarade även 

att det är viktigt att revisorn använder sin bedömningsförmåga och inte fastnar i ett 

standardiserat tänk. Det stärks av Hanson (2014) som hävdar att revisorns förmåga att vara 

skeptisk är väldigt viktig vid teknisk användning. Enligt upptäcktsrisken (Hogan & Wilkins, 

2008) kan det tolkas som viktigt för revisionsriskerna att revisorn är medveten de risker som 

kan föreligga vid teknisk användning. 

Det har under empiriinsamlingen har den tydliga oenigheten uppkommit angående 

vilka IT-kunskaper som en revisor bör ha. Majoriteten av revisorerna förklarade att de inte 

hade några speciella IT-kunskaper och att det inte heller är nödvändigt för att utföra deras 

arbete. Enligt Allen et al. (2006) är dock revisorns bransch- och IT-kunskaper de främsta 

faktorer för att ordentliga riskbedömningar ska kunna göras. Bierstaker et al. (2001) påstår att 

revisorer behöver ha lämpliga branschkunskaper om den kund som revideras, vilket även 

revisorerna betonade och menade att de har. Gällande IT-kunskaperna däremot uttalade 

revisorerna att de behöver ha en grundläggande kunskap och förståelse för IT-säkerhet. De 

intervjuade riskkonsulterna ansåg dock att revisorerna behöver ha en allmän förståelse men 

inte några avancerade tekniska kunskaper. IT-revisorn och flera forskare, exempelvis Allen et 

al. (2006), Ismail och Abdin (2009) och Kiesow et al. (2014) anser dock att revisorns IT-
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kunskaper är mycket viktiga och nödvändiga för att de ska klara av att göra korrekta 

riskbedömningar inför revisionen. Ismail och Abidin (2009) menar att revisorer normalt borde 

förväntas ha högre IT-kunskaper och färdigheter än den genomsnittliga befolkningen eftersom 

de granskar många olika kunder med olika informationssystem. Kiesow et al. (2014) påstår att 

revisorer behöver ha samma professionalitet som systemanalytiker som utformar kundernas 

datorbaserade redovisningsprocesser. Allen et al. (2006) hävdar även att IT-kompetensen är 

viktigare än allmän erfarenhet av revision för att göra korrekta riskbedömningar. Revisorerna 

ansåg inte att deras riskbedömningar påverkas av tekniken vilket strider mot resultatet i Abou-

El-Sood et al. (2015). Allen et al. (2006) menar att kompetenser hos revisorn inom IT skulle 

minska risken att inte förstå kundens egen affärsrisk, vilket betyder detsamma som 

inneboende risk som beskrivs av Hogan och Wilkins (2008). Detta på grund av att kunders 

affärssystem och IT-miljö påverkar inneboende risk och kontrollrisk i betydande grad. Även 

Bierstaker et al. (2001) menar att revisorn behöver en djup förståelse för informationssystem 

för att kunna revidera. En av revisorerna medgav dock att det kan finnas en risk att revisorer 

på grund av bristande IT-kunskaper förlitar sig för mycket på system. Till exempel litade 

revisorerna på system genom att säga att när kunderna hade standardprogram behövde de inte 

oroa sig eftersom de då vet att programmen går att lita på. Riskkonsulterna berättade istället 

att standardprogram bara är standardprogram om ingen på företaget har behörighet att ändra i 

dessa och att det behöver kontrolleras. Den intervjuade IT-revisorn hade en samstämmig 

inställning med Allen et al. (2006) och Ismail och Abidin (2009) då hen ser brister i 

revisorernas kunskaper och förståelse för IT, men också i deras lätta inställning till 

säkerhetsrisker med kunders affärssystem. Med tanke på att merparten av revisorerna inte 

anser sig behöva några IT-kunskaper samtidigt som Allen et al. (2006) ser det som en 

affärsrisk tyder det på att revisionsrisken kan öka enligt Hogan och Wilkins (2008) eftersom 

det kan påverka den inneboende risken negativt. Om revisorn inte har koll på de inneboende 

riskerna påverkas också i sin tur upptäcktsriskerna (Hogan & Wilkins, 2008) eftersom 

revisorns upptäcktsrisk är styrd av både inneboende risk och kontrollrisk i ARM. Allen et al. 

(2006) nämner att revisorer har en övertro på sina IT-kunskaper, vilket informanterna under 

empiriinsamlingen både styrkt och bestridit. Revisorerna kan anses ha en övertro genom att de 

anser att de har de IT-kunskaper som behövs, samtidigt som flera berättade att de inte har 

några IT-kunskaper och IT-revisorn menade att de inte har tillräckliga kunskaper. Å andra 

sidan menade många revisorer att de inte har några IT-kunskaper för att de inte behöver det 

eftersom de har andra på byrån som utför IT-revision och att det därför enligt Allen et al. 

(2006) kan innebära att revisorerna inte kan göra korrekta riskbedömningar. Dock har de 

större revisionsbolagen tillgång till kompetens inom företaget och har IT-revisorer vilket 
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självklart bedöms minska riskerna jämfört med de företag som förlitar sig helt på 

grundläggande IT-kunskaper, så länge revisorerna kan göra en korrekt bedömning när IT-

revisorerna behöver kopplas in.  

5.4 Sammanfattning analys 
Användningen och utvecklingen av teknik i revisionsbranschen har utvecklats ungefär på det 

sätt som Bierstaker et al. (2001) förutspådde redan för 15 år sedan, genom att revisionerna 

exempelvis blir allt mer papperslösa. De intervjuade revisorerna var väl bekanta med 

begreppet digitalisering och flera av revisorerna uppgav att byråerna aktivt arbetar för att 

hänga med i den tekniska utvecklingen. De större byråerna, precis som Bierstaker et al. 

(2001) hävdar, var först in i digitaliseringen och användningen av tekniken. De större 

byråerna har visats anamma de tekniska möjligheterna i revisionen i högre omfattning, precis 

som Janvrin et al. (2008) beskriver, exempelvis genom egenutvecklade programvaror. Det har 

visat sig bero på de större byråernas ekonomiska resurser (Bierstaker et al., 2001; Wilson & 

Sangster., 1992). 

 Revisorerna upplever att revisionen blir mer effektiv och att fler moment automatiseras 

med hjälp av teknologin som en följd av digitaliseringen, precis som flera tidigare studier 

hävdat (Alles et al., 2008; Banker et al., 2002; Bierstaker et al., 2001; Manson et al., 2001; 

Janvrin et al., 2008). Informanterna uppgav även att det varit svårt eller i vissa fall omöjligt 

att genomföra en revision idag utan den nya tekniken. Digitaliseringen har inneburit att 

revisionen blivit effektivare genom exempelvis elektronisk lagring av information (Shumate 

& Brooks, 2001) samt genom att revisorerna blivit befriade från standardiserat arbete. 

Gällande automatisering menade revisorerna att mycket kan automatiseras, men precis som 

Chan och Vasarhelyi (2011) och Wilson och Sangster (1992) menade de att komplexa 

bedömningar inte kan automatiseras utan kräver revisorns skepticism. 

Majoriteten av revisorerna såg inte en direkt koppling till ökad tillförlitlighet genom 

digitaliseringens följder, även om en revisor förklarade att bearbetning och granskning av hela 

populationer av data gör revisionen mer kraftfull och därför mer tillförlitlig. Alles et al. 

(2008) hävdar dock att granskning av hela populationer ger en högre täckning och att risken 

att missa fel bedrägerier och oegentligheter minskar (Bierstaker et al., 2001). Enligt 

rapportens tillförlitlighetsdefinition tolkas att tillförlitligheten ändå ökar som en följd av 

exempelvis fullständiga genomgångar som digitaliseringen möjliggjort. 

Minskning av tidkrävande moment som ger mer tid till revisorn för analys innebär 

enligt Manson et al. (2001), Kuenkaikaew och Vasarhelyi (2013) samt Chan och Vasarhelyi 

(2011) en ökad kvalitet för revisionen. Fischer (1996) förklarar att objektiva mått på 
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revisionskvalitet inte existerar, vilket kunde förklara varför revisorerna själva inte såg hur 

kvalitet och tillförlitlighet hängde ihop. Med tanke på att revisionskvaliteten förbättras med 

revisionsautomatisering enligt Manson et al. (2001), tyder det på att tillförlitligheten också 

ökar enligt tillförlitlighetsdefinitionen som delvis bygger på kvalitet. Att en minskad del av 

revisorns arbetstid behöver läggas på standardiserat revisionsarbete innebär det enligt 

Bierstaker et al. (2001), Lombardi et al. (2014) och Alles et al. (2004) att revisorn kan 

fokusera och spendera mer tid på de områden med hög risk som kräver revisorns 

bedömningsförmåga, vilket ger revisionen en ökad kvalitet (Manson et al., 2001). Förmåga 

enligt förtroendeteorin (Mayer el al, 1995) var en bidragande faktor till att uppnå förtroende 

även enligt revisorerna. 

Revisorerna ansåg att IT-revision är nödvändig på grund av kundernas komplexa IT-

system och Chan och Vasarhelyi (2011) betonar att det är viktigt att revisorerna kan förlita sig 

på den information som systemen genererar. Riskkonsulterna lyfte fram att standardprogram 

behöver kontrolleras för att det ska kunna säkerställas att det verkligen är ett standardprogram 

som kunden har, vilket Bierstaker et al. (2001) också belyst i sin artikel. Enligt Manson et al. 

(2001) ökar revisionens kvalitet på grund av IT-revision, vilket även kan kopplas till en ökad 

tillförlitlighet enligt tillförlitlighetsdefinitionen. 

 Revisorerna hade svårt att påpeka risker i revisionen som en följd av digitaliseringen 

vilket även forskningen har. Revisorerna förklarade att risker i revisionen bara förflyttats på 

grund av digitaliseringen och att riskerna därför inte ökas. Det förklaras av Orman (2013) som 

menar att det är svårt att se framtida risker och konsekvenser med tekniken, vilket tyder på att 

det kan finnas risker som revisorerna ännu inte sett konsekvenserna av. Ett tydligt resultat 

som framkommit i studien är att revisorerna inte ser samma risker som den intervjuade IT-

revisorn samt flera forskare angående bristande IT-kunskaper. Allen et al. (2006) samt Ismail 

och Abidin (2009) påpekar att det kan vara en risk för revisionen om revisorn inte har 

tillräckliga IT-kunskaper. Revisorerna menade till skillnad från IT-revisorn att de har 

tillräckliga IT-kunskaper. Det kan därför föreligga risker för revisionen eftersom revisorerna 

kan ha en övertro till sina kunskaper samt för att de inte anser sig behöva särskilda kunskaper 

(Allen et al., 2006). Upptäcktsrisken kan därmed påverkas negativt om revisorer inte har 

tillräckliga kunskaper för att avgöra om en IT-revision behöver göras eftersom flera revisorer 

samt IT-revisorn förklarade att IT-revision upptäcker fler väsentliga felaktigheter. 

Digitaliseringen har inneburit funktioner som bidrar till att revisorn kan gå igenom mer data 

vilket gör att risken att missa felaktigheter och bedrägerier i redovisningen minskar och 

därmed också upptäcktsrisken (Hogan & Wilkins, 2008).  
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6 Slutsatser 
Kapitlet inleds med en återkoppling till studiens problemformulering och syfte. Vidare ges en 

beskrivning av undersökningens huvudsakliga resultat och slutsatser. Avslutningsvis 

presenteras studiens bidragsdiskussion och begränsningar samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Återkoppling till forskningsfrågan 
Studiens syfte var att, genom att undersöka dagens yrkesverksamma revisionsutövare syn, öka 

revisionsbranschen och revisionens intressenters förståelse för hur revisionens tillförlitlighet 

och revisionsrisker påverkas av digitaliseringen. Problemformuleringen som formulerats 

lyder: Hur påverkar digitaliseringen revisionens tillförlitlighet och revisionsrisker? 

6.2 Huvudsakliga resultat och slutsatser 

 Bekräftning av flera positiva effekter för revisionen som en följd av digitaliseringen 

Studien kan genom de intervjuade revisorerna bekräfta många av de positiva effekter som 

digitaliseringen i branschen innebär för både revisionen som slutprodukt och revisorernas 

praktiska arbete. Exempelvis uppgav revisorerna att den mest positiva effekten med 

digitaliseringen är att revisionsprocessen effektiviseras, vilket även Alles et al., 2008; Banker 

et al., 2002; Bierstaker et al., 2001; Huberty, 2000; Manson et al., 2001; Janvrin et al., 2008 

diskuterat. Användningen av teknik för elektronisk lagring sparar även tid, plats och pengar, 

vilket Bierstaker et al. (2001), Elliott (1994) samt Shumate och Brooks (2001) påpekar. En 

fullständig genomgång av en population istället för en stickprovsgranskning, vilket tekniken 

möjliggör, kan även innebära en högre kvalitet, en kraftfullare revision, minska 

upptäcktsrisken (Hogan & Wilkins., 2008) samt ge kunden ett mervärde.  

 Förhöjd tillförlitligheten i revisionen till följd av tekniska verktyg och automatiserade 

processer 

Det föreligger en oenighet i informanternas uppfattning huruvida tillförlitligheten i revisionen 

påverkas av digitaliseringen samt om den förbättras eller försämras. De intervjuade 

revisorerna kunde inte direkt säga att de verktyg och automatiserade processer som används i 

revisionen som en följd av digitaliseringen slutligen innebär att tillförlitligheten förbättras. 

Genom den tidigare forskningen så som Janvrin et al. (2008), Lombardi et al. (2014) och 

Manson et al. (2001), förtroendeteorins beståndsdel förmåga samt studiens 

tillförlitlighetsdefinition kan det dock tolkas som att revisionen får en ökad tillförlitlighet som 

en följd av digitaliseringen, även om revisorerna själva inte direkt kunde uttala det sambandet. 
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Det grundat på att den teknik och de automatiseringar som de intervjuade revisorerna 

förklarat att de använder, kan tolkas som tillförlitlighetshöjande med hjälp av studiens 

teoretiska referensram. 

 Förhöjda risker på grund av riskomedvetenhet om digitaliseringens konsekvenser 

Bierstaker et al. (2001) påpekar att betydande risker kan gå obemärkta om endast traditionella 

revisionsmetoder används som inte innefattar den nya teknik och automatiserade processer 

som finns att tillgå. Revisorerna bestred dock många av de risker och utmaningar som Orman 

(2013) ser med teknik och teknisk utveckling. Orman (2013) förklarar att det kan bero på att 

det är svårt att förutspå framtida konsekvenser, vilket förklarar varför det var svårt för 

revisorerna att i nuläget se risker med digitaliseringen. Studien kan dra slutsatsen att det kan 

finnas risker med teknikutvecklingen men inte peka specifikt på vad dessa kan vara eftersom 

de enligt Orman (2013) visar sig först i framtiden samt på grund av revisorernas delvis 

riskomedvetenhet i de risker som behöver tas ställning till i revisionen. Både revisorerna och 

forskningen betonar dock att det är viktigt att revisorer är skeptiska, inte förlitar sig för 

mycket på tekniken och att de har kvar sin bedömningsförmåga för att risker med tekniken 

inte ska uppkomma. Studien har även visat på tydligare risker med revisorns inställning till 

IT-kunskaper eftersom det enligt Allen et al. (2006) är mycket viktiga för att revisorn ska 

kunna göra goda riskbedömningar. Enligt upptäcktsrisken (Hogan & Wilkins., 2008) behöver 

revisorn ha den kompetens som krävs för att göra korrekta riskbedömningar och det kan enligt 

(Allen et al., 2006; Ismail & Abdin, 2009; Kiesow et al., 2014) inte revisorn anses ha 

eftersom de flesta inte har mer än grundläggande IT-kunskaper, det vill säga ingen speciell 

IT-utbildning. Dock har hänsyn tagits till att risken inte kan anses öka på samma sätt för de 

revisioner där revisorn har tillgång till och använder nödvändig kompetens, exempelvis 

riskkonsulter och IT-revisorer. Studien har också visat genom diskussionen som förs i Orman 

(2013) kring att ständiga förändringar i ny teknik kan överväldiga människan, att revisionen 

därmed kan tolkas få negativa konsekvenser i framtiden om revisorerna har en bristande 

insikt.  

6.3 Bidragsdiskussion och studiens begränsningar 
Det har tidigare utförts mer forskning på utveckling och vetenskaplig validering av tekniker 

än vad det gjorts studier på den faktiska användningen av tekniken i praktiken i revisionen 

(Fischer, 1996; Janvrin et al., 2008). De tidigare studier som belyst just det har endast 

undersökt stora revisionsbyråer, exempelvis Bierstaker et al. (2001) och Fischer (1996). Det 

innebär att vår studie som även undersökt små och medelstora revisionsbyråer kan bidra med 
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en ny bredd på området. Studien har bekräftat många av de positiva effekter med 

digitalisering och teknisk användning som den tidigare forskningen (Manson et al., 2001; 

Janvrin et al., 2008; Lombardi et al., 2014) belyst.  

Denna studie bidrar även genom att visa på nya sidor med digitaliseringen i 

revisionsbranschen, som tidigare inte belysts i forskningen. Det vill säga hur revisionens 

tillförlitlighet och revisionsrisker påverkas av digitaliseringen. De bidragen är relevanta för 

revisionsutövare att ta del av, lika väl som för revisionens intressenter eftersom det är av 

allmänt intresse att revisionen är tillförlitlig. Studiens praktiska rekommendationer till 

revisionsutövare är att börja diskutera digitaliseringen på ett djupare plan på 

revisionsbyråerna. Med det menas att inte bara de positiva effekterna som implementeringen 

av ny teknik och automatiserade processer kan innebära. Även de eventuella utmaningar och 

risker som kan föreligga. Det är viktigt att revisorer kan se risker och visa en medvetenhet 

med det sätt som de arbetar på för att revisionen som slutprodukt inte ska komma till skada 

genom de förändringar i revisorernas arbetssätt som digitaliseringen innebär. Den här studien 

kan även öka revisionsanvändares, i form av exempelvis kreditgivare och investerare, inblick 

i revisionen och att samhällets tekniska utveckling kan påverka revisorernas arbetssätt och 

revisionsberättelsen beroende på hur medveten revisorn är av det reviderade företagets IT. 

 Studien är uppbyggd på tre huvudområden (digitalisering, tillförlitlighet och 

revisionsrisk) från inledningskapitlet, till problemformulering och syfte, vidare genom den 

teoretiska referensramen och sedan i empirikapitel, analyskapitel och slutligen i slutsatserna. 

Vi är dock medvetna om att samma val av uppdelning kan vara en svaghet eller begränsning i 

studien. Det eftersom avgränsningarna till de olika områdena i vissa fall är oklara och flera 

beskrivna fenomen gränsar till fler än ett område även om en uppdelning varit nödvändig för 

att samma tydlighet ska vara konstant i studien. I efterhand kunde ett bra alternativ till det 

nuvarande upplägget varit att dela upp studien i tillförlitlighetshöjande och 

tillförlitlighetssänkande åtgärder som en följd av digitaliseringen. Eventuellt kunde 

revisionsrisk exkluderats ur arbetet eftersom de revisionsrisker som studien bygger på i 

nuläget inte kan kopplas till direkta tillförlitlighetssänkande åtgärder och att de tre olika 

faktorerna kan ha varit för omfattande att undersöka. Vi har dock beslutat att upplägget som 

det är nu är det bäst lämpade för studiens problemformulering och syfte. Extra fokus har lagts 

på att ett tydligt sätt motivera varför studien är uppdelad som den är, varför studien valt att 

undersöka valda faktorer samt visa medvetenhet för läsaren i skrivprocessen. 

Studiens resultat är motsägelsefulla på grund av revisorernas osäkra argumentationer 

huruvida digitaliseringen påverkar revisionens tillförlitlighet över huvud taget, eller om den 

faktiskt förbättrar den. Flera av dem förklarade att de tidigare inte funderat över hur 
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digitaliseringen kan innebära risker för revisionens tillförlitlighet, vilket kan vara en 

förklaring på den osäkerheten. Det är dock positivt för undersökningen att revisorerna inte 

tidigare funderat över kopplingen till tillförlitlighet eftersom det innebar att svaren inte var 

arrangerade och därmed mer trovärdiga.  

I de fall studien inte kunnat ge tydliga svar har det berott på att informationen från 

revisorerna jämfört med forskningen varit mycket olika. Revisorerna som intervjuades visade 

mycket goda kunskaper inom revisionsmetodik och i de frågorna var de även eniga med 

forskningen. Dock har de mindre kunskaper inom IT, vilket också var det området där 

forskningen och intervjupersoner hade skilda åsikter. Då en av studiens främsta slutsatser 

bygger på en IT-revisors uttalanden hade mer bevis behövt samlas in för att stärka dennes 

åsikter och få fram en tydligare slutsats som visar en mer nyanserad och rättvisande bild. 

Studien har ändå valt att bygga analysen på IT-revisorns uttalanden dels eftersom hen hade 

intressanta verklighetsbaserade exempel på när bristande IT-kunskaper fått väsentlig 

betydelse i revisionen, för att personen tidigare arbetet som revisor samt för att revisorn har 

specialkunskaper inom IT. 

Gällande revisorernas IT-kunskaper har studien tydligt visat att det finns väldigt skilda 

uppfattningar kring detta ämne hos de yrkesverksamma i revisionsbranschen. En del ansåg att 

IT-kunskaperna var mycket viktiga och andra har inte tänkt på det tidigare. Ett intryck har 

också varit att det är ett ämne som inte diskuteras på byråerna. Studien kan därför 

rekommendera att revisionsbyråerna börjar diskutera de frågorna mer för att säkerställa att 

tillräcklig kompetens finns i alla lägen. 

En annan faktor som kan ha påverkat studiens resultat är att IT-revisorns svar stack ut 

jämfört med de andra intervjuade revisorerna eftersom intervjun med IT-revisorn inte var 

planerad och hen inte haft chans att förbereda sig jämfört med de övriga revisorerna. Vi inser 

även i efterhand att det är en begränsning för studien att yrkesverksamma inom revision blivit 

tillfrågade huruvida de kan göra en ordentlig revision idag trots bristande IT-kunskaper. Vi 

förstår att revisorer har svårt att ge oss information som kan ifrågasätta deras, byråns eller 

branschens rykte och förtroende. Det har varit tydligt eftersom informanterna gärna talat om 

positiva effekter med digitaliseringen, men att de haft svårt att komma på risker och negativa 

sidor. Trots ett antal reserverade svar tror vi att intervjuerna kan ha satt igång tankar hos 

revisorerna som de kan ta med sig till kollegor och chefer för vidare diskussion och att arbeta 

vidare med. Med tanke på den spridda uppfattningen om vilka IT-kunskaper som en revisor 

behöver kan vi rekommendera revisionsbyråer att undersöka om revisorerna har tillräckliga 

kunskaper eller om de skulle behöva ytterligare IT-kunskaper. 
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 En begränsning för i uppsatsskrivandet har också varit att ingen vetenskaplig definition 

för tillförlitlighet i revisionssammanhang kunnat hittas. Därför valdes att själva definiera vad 

tillförlitlighet i revisionen stod för i denna studie enligt den forskning som finns på området, 

vilket ändå gjorde den trovärdig och användbar i analysen. 

6.4 Etisk och samhällelig diskussion 
För att finansiell information ska vara användbar, menar Chan och Vasarhelyi (2011) att den 

bör den vara snabb och fri från väsentliga fel, försummelser och bedrägerier. Investerare 

behöver därför kunna förlita sig på företags årsredovisningar för att kunna göra korrekta 

investeringsbedömningar. Banken har också intresse av en tillförlitlig revision för att 

exempelvis kunna göra en rättvisande kreditgivning. Vi har i historien sett bevis på 

konsekvenser som kan komma av en bristfällig revision, som revisionsskandalerna Enron och 

WorldCom (Alles et al., 2004; Carnegie & Naiper, 2010; Hogan & Wilkins, 2008), vilket har 

påverkat branschen och samhället i stort på ett negativt sätt. Digitaliseringen har lovordats av 

både revisionsbranschen, tidigare forskning och av våra intervjuade revisorer. Dock har denna 

studie visat att det kan finnas negativa sidor och risker som kan medfölja den tekniska 

utvecklingen vilka är viktiga att iaktta innan de kan påverka revisionen på ett negativt sätt. 

Denna studie är därför intressant och nödvändig att ta del av för samtliga parter av revisionens 

intressenter och utövare. Studien har gett flera exempel på verktyg och automatiserade 

processer som inneburit att revisorns upptäcktsrisk ARM (Hogan & Wilkins., 2008) har 

minskat som en följd av digitaliseringen. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Framtida forskning bör utöka undersökningsradien kring digitaliseringen i revisionen. Vi har i 

denna studie inte kunnat ge klara besked angående hur tillförlitligheten totalt påverkas av 

digitaliseringen, utan diskuterat både de fördelar och riskområden som yrkesverksamma 

revisionsutövare upplever och den tidigare forskningen belyst. Vår rapport har därför grundat 

för framtida forskning som kan undersöka andra parters syn på digitaliseringen. Eventuellt 

kan fler IT-revisorer intervjuas men också fler oberoende parter som inte har ett intresse i att 

endast lyfta fram det positiva i revisionsutövandet. Exempelvis kan övriga intressenter som 

har kunskap inom området, systemutvecklare, företagsledare eller IT-ansvariga på företag 

vara lämpliga framtida studieobjekt. En annan faktor som också vore intressant att undersöka 

vidare är revisorns ökade mobilitet, som vi förstått har fått och kommer att få en större 

betydelse i och med digitaliseringen. Även att studera skillnader i hur digitaliseringen 

påverkar olika stora revisionsbyråer i utlandet hade varit intressant att studera eftersom denna 

studie endast undersöker revisionsbyråer i Sverige. Dock är flera av byråerna i 
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undersökningen internationellt utbredda samt möter, arbetar mot och påverkas liknande av 

digitaliseringen.  
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8 Bilagor 

8.1 Frågeformulär revisorer A-I 
Allmänna frågor 

1. Auktoriserad? Arbetat hur länge här? Yrkesmässig bakgrund inkl. studier? Andra byråer? 

Sammanlagd tid med revision? 

2. Medlemmar i FAR? 

3. Erbjuder IT-revison? (revision av klienters datorsystem och interna kontroll, i syfte att få 

reda på om ett informationssystem fungerar). Till exempel testa noggrannheten och 

giltigheten av databaser och nätverk, granska och testa åtkomstkontroller och utvärdera 

statusen hos systemutvecklingsprojekt.) 

4. Om informanten mottagit FAR-rapporten: hunnit titta på den? Sett/hört/läst 

framtidsstudie innan? Personliga reflektioner om den? Revision viktig funktion i 

samhället? Minskad betydelse?  

Utbildning 

5. Vilka kunskaper behöver de anställda ha för att möta byråns teknikanvändning? IT-

utbildning? 

6. Har ni någon IT-revisor/IT-tekniker/IT-support? Eller hyr ni in? 

7. Krav IT-kunskaper/IT-utbildning vid anställning? Meriterande? 

 

Teknisk användning (både hård- och mjukvaror, annat namn på teknik är IT) och 

automatisering/effektivisering 

8. Viktigt att hänga med i den tekniska utvecklingen? Enligt byrån? Branschen? 

9. Vad har ni gjort på er arbetsplats för att anpassa er till digitaliseringen (den tekniska. 

utvecklingen)? Anpassning till klienter? Automatisering/effektivisering av 

revisionsprocessen? 

10. Kan den snabba utvecklingen vara en utmaning? 

11. Huvudsakligt syfte med teknik/automatisering? Effektivisera? Följa lagkrav/standarder? 

Möta klienternas behov? Vara konkurrenskraftiga? (konkurrensfördel?) 

12. Kan du beskriva hur tekniken och automatiseringen påverkar ditt dagliga arbete? Tar 

mindre tid? Mer tid till analys? Påverkar mängden data? Påverkar förmågan till 

bedömningar? Stressfaktor? 

13. Finns det några moment du önskat att ni automatiserat fast inte gjort eller kan? Finns det 

några man inte kan automatisera? 

14. Automatisering av enklare uppgifter - ökar trivseln och motivationen hos de anställda 

revisorerna? Egen erfarenhet/exempel? Motståndskraft? Blir sämre? Gäller främst 

redovisningen? 

15. Vilka data-/revisionsprogram används? Uppställda frågor? Sparas till nästa år? 

16. Tillräckliga tekniska möjligheter hos er? Saknar något? 

17. (beror på hur länge personen arbetat inom branschen) Skillnader teknisk användning 

sedan tidigare?  När började ni använda datorer och datorsystem i revisionsarbetet? Haft 

IT-revision hela tiden? 

18. Förbättrar IT möjligheten att möta behov om relevant, tillförlitlig och aktuell 

information? Finns annat som kan vara bättre? 

19. Påverkar digitaliseringen mindre och större byråer olika? (Beroende på om informanten 

arbetar på en stor/liten byrå:) Ni bättre/sämre förutsättningar? Påverkar resultatet? Mer 

kostsamt/tidskrävande? 

20. Vilket väger tyngst; kostnaderna eller fördelarna med investeringar i teknik?  Kostat mer 

än det lönat sig? Tvärt om? (syftet) Kan tekniken öka inkomsterna? 
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21. Motstånd till teknik, någon specifik grupp anställda? T ex kvinnor/män, unga/äldre 

personer, mer/mindre erfarna. 

22. Personlig åsikt IT-användning? Jobbigt med ständig förändring? Släppa det bekväma? 

Tid med nytt? 

23. Sammanfattningsvis, tror du att tekniken och automatisering förbättrar eller försämrar 

revisionens kvalitet? 

  

Risker med digitaliseringen 

24. Risker med digitaliseringen/teknik/automatisering? Beroende av IT? Problem? T ex 

tekniskt strul/systemkrasch. Egna erfarenheter? Problem verifikationer endast finns 

elektroniskt/på datorn (ej på papper). Tar ni back-up? 

25. Hur påverkar teknikanvändandet och automatiseringar era riskbedömningar av klienter? 

26. Påverkar teknik risken att revisorer upptäcker/inte upptäcker fel i klienters redovisning. 

Mest fördelar och nackdelar? 

27. Påverkar revisorns IT-kunskaper riskbedömningarna? 

 

Förtroende & tillförlitlighet 

28. Viktigt upprätthålla förtroendet för revisorer som yrkesgrupp? För dig? Exempel hur 

förtroendet upprätthålls. Viktiga egenskaper/förmågor för förtroende? Skillnader på 

kunders och investerares förväntningar?  

29. Vad är tillförlitlig revision? Hur blir den det? Hur förstörs det? Förbättrar programmen 

tillförlitligheten? Följa lagar? 

30. Behöver intressenter oroa sig för att revisionens tillförlitlighet påverkas 

av digitaliseringen? Svårt att veta för intressenter att veta att revisorn är seriös. Att 

revisionsberättelsen/granskningen är korrekt. 

31. Konkurrens - tillförlitlighet och kvalitet. Hög press kvalitet? Hög press kostnader? 

32. Görs någon kvalitetsgranskning av er? Far? Revisorsförbundet? 

33. Sammanfattningsvis, den tekniska utvecklingen, påverkar tillförlitligheten? 

 

Revisionens framtid 

34. Vilka tekniska förändringar inom revision tror du kommer ske i framtiden? 

35. Revisorer mobila på grund av digitaliseringen? Personlig kontakt. Hur påverkar det? 

36. Revisionens relevans framöver? Relevans? mer frekvent istället för 1 gång/år. Personliga 

åsikter? 
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8.2 Frågeformulär riskkonsulter K och L 
1. Arbetsuppgifter och ansvarsområden? Vad skiljer era arbetsuppgifter åt? Arbetar ni i 

samma team under en revision, eller gör var och en sitt? 

2. Vad har ni för utbildning? Går ni kontinuerligt på nya utbildningar/kurser? 

3. Har ni någon speciell auktorisation? Som revisor eller IT-revisor? 

4. Finns det IT-revisorer på varje kontor? Har ni någon uppfattning om hur många ni är 

totalt på kontoret i Göteborg, i hela Sverige, i hela världen? 

5. Finns det något huvudkontor för IT/IT-revisorerna, till exempel i Stockholm eller i ett 

annat land? Som ni kan kontakta om ni behöver hjälp? Eller kan ni lösa allt här i 

Göteborg?  

6. Kan du/ni förklara hur en IT-revision går till? Varför görs/behövs IT-revision? 

7. Ungefär hur stor del av IT-revisionen och riskbedömningarna bygger på personlig 

kontakt ute hos kunden och hur stor del vid er dator inne på kontoret? 

8. Gör tekniken att ni kan undersöka en större mängd data? Gör tekniken att IT-revisionen 

går snabbare? Minskar risken att missa fel i redovisningen på grund av tekniken?  

9. Vilka felaktigheter kan transaktionsanalyser och dataanalyser hitta vs missa? 

10. Kan ni ge något exempel på när ni upptäckt något fel i redovisningen/hos kunden genom 

IT-revision? Hur påverkade det revisorns slutliga bedömning och revisionsberättelse? 

11. Finns det några risker i IT-revisionen? 

12. Kan man göra en tillförlitlig revision utan IT-revisorers hjälp? När bör ni kopplas in? 

Anser ni att revisorerna generellt kontaktar er när de ska göra det? För ofta? För sällan? 

Är de bra på att göra den avvägningen när ni ska kopplas in? Finns det någon risk att 

revisorer inte kan avgöra när IT-revisorerna bör kopplas in eller att revisorer tar på sig 

mer än de klarar av?  

13. Hur delaktig är den påskrivande revisorn/ansvariga teamet i IT-revisionen? Vilken dialog 

för ni mellan varandra?  

14. Vad anser ni om de “vanliga” revisorernas IT-kunskaper? Är de tillräckliga? Vilka IT-

kunskaper anser ni att de vanliga revisorerna behöver ha för att arbeta här och använda de 

tekniska hjälpmedlen och kunna göra grundläggande bedömningar om ett bolags IT-

miljö? Behöver revisorerna vara mer kritiska även om kunden har standardprogram? 

15. Tycker ni att studenter ska få lära sig mer om IT i skolan/på högskolan? Tycker ni att de 

anställda bör gå någon form av IT-utbildning? 

16. Tror ni att små och stora revisionsbyråer har olika bra förutsättningar för att klara av den 

tekniska utvecklingen och upprätthålla tillförlitligheten? 

17. Skulle du/ni säga att IT-revisionen ökat de senare åren? På vilket sätt? Har den 

förändrats? Tror ni att branschen behövt göra mer IT-revision än vad den gör idag? Hade 

ni behövt anställa fler IT-revisorer, eller täcker ni upp behovet som finns? Hur kan det 

påverka revisionen? Kommer IT-revisionen och IT-revisorerna öka i framtiden? 

18. Hur kan, enligt er, digitaliseringen påverka revisionens tillförlitlighet och kvalitet? 

  



 

74 

 

8.3 Sammanställd empiritabell revisorer A-I 
Svaren från varje informant samlades i tabeller sorterat efter följande områden: 

 Revisionens utveckling 

 Bakgrund och utbildning 

 Teknisk användning 

 Automatisering och effektivisering 

 Digitaliseringens möjligheter 

 Digitaliseringens risker och utmaningar 

 IT-revision 

 Förtroende och tillförlitlighet 

 Revisionens framtid 

 Övriga upplysningar av relevans 

Svaren från samtliga informanter på varje område samlades sedan i en sammanlagd tabell 

med varje informants alias i vänsterspalten, för att ha koll på vem som sagt vad. Nedan ges ett 

exempel på en av de sammanlagda tabellerna: 
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8.4 Sammanställd empiritabell riskkonsulter K och L 
 

1. Om informanterna och byrån 
(Information om hur de arbetade på 

byrån med IT-revision samt bakgrund 
och expertisområde hos 

intervjupersonerna) 

 

2. Vad är IT-revision (När och varför 
behövs IT-revision?) Hur går det till? 

Och hur ser det ut på byrån och vad 

saknas.) 

 

3. Samarbete med revisorerna (Hur 
arbetar IT-revisorer med revisorer och 

hur samarbetet ser ut) 

 

4. Risker (Vilka risker och 

utmaningar i revisionen kommer med 
digitaliseringen) 

 

5. Fördelar (Vilka fördelar som finns 

i revisionen med tanke digitaliseringen 
och med IT-revision) 

 

6. Revisorernas kunskaper (Synen 

på vilka IT-kunskaper revisorerna bör 

ha och vilka kunskaper de har) 

 

7. Behov av IT-revision (Nutida och 

framtida behov eller önskningar i 

framtiden som IT-revisorerna ser) 

 

8. Tillförlitlighet (Synen på hur 

digitaliseringen påverkar revisionens 

tillförlitlighet) 

 

8. Övrigt (Annat relevant av intresse 

för digitaliseringens påverkan på 

revisionens tillförlitlighet) 
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8.5 Individuella reflektioner Annica Grönlund 
Arbetsmetod 

Vi arbetade väldigt länge med att förbereda arbetet innan själva skrivprocessen kom igång. 

Jag tycker det har varit bra eftersom jag upplevde att jag blev väldigt inarbetad och påläst på 

vårt ämne innan skrivandet väl satte igång ordentligt. Dock började vi skriva lite för sent 

vilket bidrog till att det blev mycket stressigt på slutet. En anledning till att skrivandet kom 

igång sent, var att arbetet med att sammanställa intervjuerna tog väldigt lång tid. Jag har 

transkriberat fem timmar och 35 minuters inspelning. Genom beräkning kom jag fram till att 

en transkribering tog cirka sex gånger så lång tid som inspelningen var lång. Det innebär att 

bara min personliga effektiva transkriberingstid varit cirka 33 timmar och 30 minuter. Det är 

nästan en hel arbetsvecka effektiv tid för att enbart få intervjuerna i text. Även arbetet med att 

lägga in dessa transkriberingar i tabeller tog ytterligare en hel del tid. Dock var tabellerna 

mycket användbara eftersom de underlättade skrivandet av empirin. Med tanke på att vi fick 

instruktioner om att en kvalitativ studie kräver minst tio intervjuer så är det lite svårt att tänka 

att vi borde haft färre men vi hade kunnat sålla bort frågor och ha kortare intervjuer. Hade 

intervjuerna varit en halvtimma styck, hade arbetsbördan inte blivit lika tung och 

förhoppningsvis inneburit att det mest kärnfulla kommit med ändå. 

 

Färdigheter 

Under examensarbetet var det inte första gången vi använt oss av teorier, men det har ändå 

bitvis varit svårt att applicera teorierna. Under uppsatsskrivningen har jag tvingats tackla 

teorier och hur de ska användas vilket jag anser har gjort mig mer säker på att tillämpa teorier. 

Exempel när vi analyserat vår empiri med hjälp av en förtroendeteori. Vårt arbete handlade 

om tillförlitlighet och inte förtroende, men teorin innehöll en komponent av 

kunskaper/förmågor som vi kopplade till tillförlitlighet genom en egenutvecklad definition av 

tillförlitlighet. Det gjorde att vi ändå kunde använda teorin i vår analys. Det är svårt, men det 

går att vara kreativ och leka med teorierna. Förutom att jag fått en bättre förståelse för hur 

teorier ska tillämpas har artikelläsningen gett färdigheter i det engelska språket. Jag upplever 

att jag fått en bättre engelsk läsförståelse i de vetenskapliga artiklarna jämförelse med före 

arbetet. Förutom teorier har språket i artiklarna har vi fått öva på hur vi ska värdera 

informationen i artiklarna. Jag har då tränat upp min förmåga till att sortera ut värdefull 

information utifrån vårt forskningsområde revision och digitalisering 

Revisorer 

Under intervjuturnén har vi träffat tolv personer under elva intervjuer som arbetar i 

revisionsbranschen. Vi har fått höra och möta flera perspektiv från olika auktoritära personer. 

Dessa personer har ofta har bestämda åsikter som för dem också är väldigt självklara. Jag tror 

att unga nyutexaminerade personer som börjar som revisorsassistent kan ha en tendens att se 

upp till sina erfarna kollegor väldigt mycket och sätta dem på en piedestal. Därför har det 

varit lärorikt att genom intervjuerna under en kort tid få höra olika uppfattningar från olika 

revisorer. Självklart kommer jag att lyssna och lära men det är också viktigt att kunna 

distansera sig och ha förmågan att kunna se situationer och fakta utifrån flera perspektiv. 

 

Risker med digitaliseringen 

Det har varit svårt att undgå att fundera över de risker som finns med IT och digitalisering. 

När jag kommer till en arbetsplats så kommer jag nog inta ett mer kritiskt förhållningssätt till 

olika affärssystem, på grund av vad vi lärt oss genom intervjuerna vi har genomfört samt vissa 

av de artiklar som vi har läst. Bristen av insikt hos revisorerna, gällande behovet av IT-

kunskaper har engagerat mig extra mycket under skrivprocessen eftersom jag tyckte det var 

intressant och oväntat. 
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 Med tanke på att vi har arbetat i Google Drive när vi har skrivit uppsatsen har jag också 

upptäckt hur sårbara vi har varit. Vad skulle ha hänt om någon hade hackat sig in på vår enhet 

och utfört sabotage, eller om sidan hade slagits ut? Detta hade inneburit stora bekymmer 

eftersom vi inte hade någon säkerhetskopiering för uppsatsen. I slutet när uppsatsen blev 

längre och mer omfattande började vi dock spara ner säkerhetskopior på datorn för att bli 

mindre sårbara om något skulle hända. 

 

Högskoleutbildningen 

Några intervjupersoner uttryckte att revisorn behöver vissa IT-kunskaper och ett antal 

vetenskapliga artiklar har diskuterat att revisorer behöver ha en bättre förståelse än bara 

grundläggande. Forskare ser en risk i revisionen med att revisorer överskattar sin förmåga och 

inte inser säkerhetsrisker som finns med IT. Jag kunde inte undgå att titta på mig själv och 

inse att jag inte har några särskilda IT-kunskaper och att jag borde lära mig Excel bättre, som i 

princip alla revisorer ansåg var nödvändigt att kunna. Om jag får ett bra tillfälle att lära mig 

Excel då kommer jag att ta vara på det. Jag kommer också att vara mer intresserad av interna 

IT-utbildningar om det skulle erbjudas där jag börjar arbeta. Jag ser det som nödvändigt att ta 

med mig eftersom dessa risker bara ökar eftersom allting överallt blir mer digitaliserat. 

Fördelning av arbetet 

Tidsmässigt skulle jag säga att fördelningen har varit jämn, vi båda har jobbat på hela tiden 

och även en hel del helger. Transkriberingar, artiklar, empiri och analys har delats på ungefär 

hälften. Vissa delar har Elin fått mer ansvar för och jag för andra. Engagemanget har också 

varit lika stort från oss båda då vi tillsammans hela tiden har arbetat mot ett gemensamt mål. I 

ren textmassa vet jag att det jag skrivit har tagit en lite mindre del eftersom jag skriver mer 

kortfattat än vad Elin gör. Jag är inte heller lika snabb utan jag behöver mer tid till reflektion. 

 

Samarbete 

Under arbetets gång har vi då och då haft olika åsikter om innehållet i vår rapport. Det har 

varit allt från vad ord betyder till vilka intervjupersoner vi ska ha med i vår undersökning, 

men också vad i empirin som varit relevant för oss att analysera. Det har bitvis varit svårt för 

oss att komma överens eftersom båda har starka viljor. Jag var förberedd på att det skulle 

uppkomma sådana situationer så det kom inte som en chock, men det har varit lärorikt att öva 

på. Det har varit en prövning för mitt tålamod, samtidigt som jag har fått träna på att lyssna. 

Förutom att vi har haft olika uppfattningar ibland så upplever jag att vi kompletterar varandra 

bra när vi arbetar tillsammans och Elin har varit den perfekta uppsatspartnern eftersom hon är 

ärlig, enkel att diskutera med och har alltid funnits till hands. 
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8.6 Individuella reflektioner Elin Johansson 
Att ha skrivit detta examensarbete har varit väldigt tufft och tidskrävande, men också otroligt 

utmanande, roligt och lärorikt. Det har varit ett högt tempo med delinlämningar, obligatoriska 

träffar i skolan, seminarium och höga krav. Mot slutet av arbetet har det dock känts tråkigt att 

tiden snart är slut. Vi fick möjligheten att träffa många intressanta personer under våra 

intervjuer som delgav oss många intressanta aspekter av den bransch jag själv kommer vara 

en del av i framtiden. Vi har även hittat mycket lärorik forskning på området vilket gör det 

tråkigt att avrunda arbetat när jag känner att vi börjat få bra koll på studieområdet.   

Arbetsprocessen 

Jag och Annica har arbetat ihop på flera uppgifter tidigare på högskolan så vi visste redan 

innan arbetets början varandras styrkor och svagheter och jag anser att vi kompletterar 

varandra på ett bra sätt. Därför var valet att skriva ihop enkelt i alla fall från min sida. Valet 

att skriva arbetet om revision var jag och Annica snabbt eniga om då båda vill arbeta med 

revision efter examen. Mer exakt vad vi skulle skriva om var svårare att besluta, men när 

Annica på sin före detta mentorsplats fick tips om FAR:s framtidsstudie och att det talades 

mycket om digitaliseringen i branschen blev valet snabbt gjort. Jag har alltid varit intresserad 

av teknik och gillar nya förändringar och förenklingar. Sen tog det ett tag in i processen innan 

vi kunde bestämma vilken eller vilka inriktningar vi skulle ha. Tidigare var även mobilitet en 

faktor som vi önskade undersöka, men med hjälp av handledare och examinator så valdes den 

faktorn bort vilket jag i efterhand tycker var ett bra beslut.  

Det har under hela processens varit svårt att begränsa arbetet på ett bra sätt och avgöra 

omfattningen på empiriinsamlingen och den teorietiska referensramen. Såhär i efterhand kan 

jag känna att vi borde valt att göra färre intervjuer då de tog längre tid att bearbeta än vi 

trodde innan vi bokade in intervjuerna. Det tog mycket tid att kontakta byråerna, få tag på rätt 

personer, boka in intervjuerna, förbereda oss inför intervjuerna genom att författa bra frågor, 

genomföra intervjuerna, transkribera dem, sortera in texten i de två olika tabellerna vi 

utformat och slutligen skriva in och analysera empirin i arbetet. Men samtidigt kan jag inte 

säga att vi borde bokat in intervjuerna tidigare, då de första veckorna ägnades åt att formulera 

syftet och vilka faktorer vi skulle fokusera på vilket hade gjort att empiriinsamlingen inte 

blivit lika djupgående om vi genomfört intervjuerna i ett tidigare skede. Vi kände även att vi 

ville hinna gå igenom så mycket tidigare forskning som möjligt innan intervjuerna för att få 

en bättre översiktsbild av studieområdet och kunna formulera bra frågor och följdfrågor som 

skulle ge svar som skulle kunna analyseras med vår teoretiska referensram.  

Det som varit svårt under empirisammanställningen har varit att välja ut det som 

verkligen var till nytta för att kunna svara på våra forskningsfrågor då våra informanter ibland 

svävade iväg från ämnet och pratade om andra mycket intressanta fenomen och gav 

intressanta exempel som vi tyvärr inte kunde använda i arbetet.  

Informationssökning 

Under arbetets gång har jag lärt mig söka efter information, både i skolans bibliotek, i 

databaser och på nätet. Innan den här terminen startade tyckte jag att det var pest och pina att 

läsa långa vetenskapliga artiklar och tyckte aldrig att de gav lika mycket som det tog tid att 

läsa och sätta sig in i dem. Men under de här månaderna har jag lärt mig läsa engelska artiklar 

och texter på ett snabbare och smidigare sätt och jag förstår idag bättre hur vetenskapliga 

texter är uppbyggda och hur de ska läsas. Att på att snabbt och förstående sätt kunna läsa 

engelska texter tror jag är en bra lärdom för framtiden.  

Intervjuteknik 

Under arbetets gång har jag lärt mig hur man bemöter och kontaktar yrkesverksamma samt 

hur man bäst håller i intervjuer. Under de första intervjuerna kände jag mig ganska låst till de 

förutbestämda frågorna vi förberett och vågade inte ställa alla de följdfrågor jag velat, utan 
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tog varje fråga i den ordning som vi förbestämt. Men efter ett par intervjuer och diskussioner 

mellan mig och Annica om hur var och en skött sig på intervjuerna lärde jag mig att föra ett 

samtal med informanterna och ställa mer lämpliga följdfrågor. Det var även intressant att 

diskutera de frågor och funderingar som uppkommit under tiden vi läst vetenskapliga artiklar, 

artiklar i Balans och FAR:s framtidsstudie under inläsningsperioden med revisorerna. Det var 

väldigt roligt att alla revisorer som vi intervjuade var positiva och intresserade av vårt 

studieområde och tyckte att våra frågor var bra, heltäckande och helt i tiden. Flera revisorer sa 

att de var trötta på att få enkäter skickade sig till som innehöll nästan exakt samma frågor om 

nästan exakt samma områden och att de därför tyckte att våra frågor var roliga att besvara.  

Personliga lärdomar 

Jag som tidigare i mitt liv föredragit att arbeta självständigt, ta egna beslut och göra moment 

på mitt sätt, har under denna process fått träna väldigt mycket på att dela ansvar och sätta mig 

in i en annan persons syn på saker och arbetsmetoder. Det har inneburit att jag lärt mig 

samarbeta bättre vilket är en viktig lärdom för framtiden. Jag har lärt mig att möta min 

samarbetspartner på halva vägen, att argumentera för mina åsikter och ibland få ge med mig 

även om jag ansett att mitt förslag för tidpunkten varit bättre. Även om vi är kompisar och 

träffas privat, tycker jag att det varit en bra lärdom att vara professionella ihop och kunna se 

relationen som ett arbetsteam. Jag har lärt mig att ta individuellt ansvar och egna beslut vid 

sjukdom eller övrig frånvaro från den andra parten. Jag har även lärt mig inse och värdesätta 

vikten av att kunna diskutera svåra frågor men en annan person med samma intressen och jag 

tror inte att rapporten blivit lika djupgående och givande om någon av oss skrivit den själv. 

En annan lärdom jag gjort är att ta emot kritik och feedback likaväl som att ge det på andras 

arbeten på ett konstruktivt sätt. Jag har även lärt mig att vara kritisk t ill metodval och källor 

till information både från forskning och informanter. Att det är författaren eller informantens 

egna åsikter på grund av vissa erfarenheter vilket innebär att reslutat inte går att generalisera 

till en hel population. En annan lärdom har varit att vara medveten om att informanter kan 

förfina sanningen för att inte framhäva negativa fenomen om personen själv, dess arbetsplats 

eller bransch i stort. Det har gjort att jag har svårt att helt lita på undersökningar som görs 

samt att det finns mycket att tänka på när man håller i en intervju som kan påverka dess 

resultat. 

Arbetsfördelning 

Vi har haft en jämn arbetsfördelning, även om den ena lagt ner mer tid än den andra i perioder 

på grund av sjukdom, jobb eller annan frånvaro. Jag tycker att vi kommunicerat bra och varit 

ärliga mot varandra samt att vi under hela arbetets gång arbetat strukturerat och planerat för 

att se till att vi varit i fas. Vi har använt oss av en gemensam online-kalender där vi bokat in 

våra möten, intervjuer, träffar med handledaren, deadlines, privata händelser samt gjort 

veckoplaneringar. Det har varit mycket användbart att ha allt på samma ställe och att kunna 

planera arbetet på var sina håll. Vi har också använt Google Drive där man kan ladda upp filer 

och skriva i dokument samtidigt vilket har möjliggjort vårt samarbete trots att jag bor i 

Falköping och Annica i Göteborg.  

Jag vill tacka Annica för en mycket rolig, intressant, tuff och givande termin där vi gått 

från att formulera frågeställningar, kämpa igenom långa sjukperioder, stressa inför deadlines 

och åkt på intervjuer i tre olika städer till att ha suttit hemma i min lägenhet och arbetat 

tvåsiffriga timmar tillsammans för att sedan avsluta dagen med ett par glas vin ihop. Jag hade 

aldrig klarat av att skriva arbetet själv och jag är glad att vårt samarbete gått så bra som det 

gjort! Jag önskar därmed Annica en strålande framtid som revisor och grattis till hennes 

framtida arbetsgivare. 

 


