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Sammanfattning 

Revisionsbranschen effektiviserades redan på 1950-talet till följd av 
teknologisk utveckling. Den teknologiska utvecklingen har sedan dess ökat 
explosionsartat. Till följd av utvecklingen genomgår revisionsbranschen i 
skrivande stund en liknande digitaliseringsprocess som den samhället i övrigt 
redan genomgått. Revisionsbyråerna som studerats i denna studie strävar efter 
att gå ifrån pappersbaserade revisioner för att bli helt och hållet digitala och 
använda sig av digitala verktyg under hela revisionsprocessen. Tidigare 
forskning som behandlat digitaliseringen av revisionsprocessen har antingen 
fokuserat på dess fördelar eller nackdelar. Vad som däremot saknas i tidigare 
forskning är hur revisorer i praktiken identifierar och hanterar digitala risker.   

Syftet med denna studie är således att förstå hur revisorer identifierar och 
hanterar de risker digitaliseringen medför vid inhämtandet och användandet av 
digitala revisionsbevis. För att uppnå studiens syfte har insamlingen av empiri 
grundat sig i en kvalitativ metod. Tolv respondenter, varav nio revisorer och 
tre revisorsassistenter, intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. 

Slutsatser studien genererat är att IT-kunskaper, erfarenhet, branschkunskaper 
och förståelse om det reviderade bolaget är de grundläggande faktorerna som 
påverkar revisorns möjligheter att identifiera och hantera digitala risker. 
Ytterligare har riskerna varken ökat eller blivit av större vikt än tidigare, i och 
med digitaliseringen, utan snarare tvärtom. De fördelar som följer av 
digitaliseringen av revisionsprocessen konkurrerar ut nackdelarna och 
sammantaget påverkar digitaliseringen revisorns möjlighet, att med all 
väsentlighet uttala sig om ett bolags räkenskaper och förvaltning, på ett 
positivt sätt.  
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Abstract 

As a result of technological improvements, the efficiency of the audit industry 
increased greatly in the 1950’s. Since then, technological development has 
increased significantly. The industry is currently undergoing a digitalization 
process, similar to that already experienced by the society. The audit agencies 
researched in this study are striving to replace paper-based audits and to be 
completely digitalized, by using digital auditing tools throughout the entire 
audit process. Prior research, regarding the digitalization of the audit process, 
has focused on the advantages or the disadvantages. How the auditors in 
practice identify and handle digital risks is, however, lacking in this earlier 
research.  

The purpose of this study is to understand how auditors identify and handle 
the risks that digitalization entails in the gathering and use of digital audit 
evidence. In order to achieve the purpose of this study, the gathering of 
empirical evidence has been based on a qualitative method. Twelve 
respondents, nine of whom are auditors and three audit associates, were 
interviewed using semi-structured interviews. 

Conclusions generated by this study are that IT skills, experience, industry 
knowledge and the understanding of the company audited are the fundamental 
factors affecting the auditor's ability to identify and handle digital risks. 
Furthermore, the risks due to digitalization have neither increased nor become 
of greater importance than previously, rather the opposite. The advantages 
resulting from the digitalization of the audit process outweigh the 
disadvantages. Overall, the digitalization affects the auditor's ability to 
comment on a company's financial reports and management in a positive 
manner. 
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1. Introduktion 

Introduktionskapitlet inleds med en beskrivning av tidigare forskning inom ämnet för att 
övergå i en problemdiskussion som sätter studiens syfte och frågeställningar i en kontext. 
Kapitlet avslutas med avgränsningar och en disposition över uppsatsen.  

Företag strävar ständigt efter att vara i linje med den teknologiska utveckling 
som sker i samhället (Chan & Vasarhelyi 2011). Detta främst för att öka 
effektivitet och produktivitet med hjälp av automatisering eller någon form av 
digitalisering (Chan & Vasarhelyi 2011). Redan i mitten av 1900-talet 
möjliggjordes, enligt Keenoy (1958), ett enklare sätt att lagra stora mängder 
data genom att använda sig av rullar med magnetisk tejp. Genom den nya 
tekniken kunde företag använda mindre personal samtidigt som effektiviteten 
ökade explosionsartat (Keenoy 1958). Detta initiativ, att använda 
digitaliseringen som en utvecklingsfaktor, har haft stor inverkan på den 
utveckling och förändring revisionsbranschen har präglats av de senaste 60 
åren. Revisionsprocessen, som under lång tid varit pappersbaserad och 
grundad på den enskilde revisorns och revisionsteamets subjektiva 
bedömningar och professionalism, började istället runt sekelskiftet stödjas av 
IT-system1 (Bierstaker et al. 2001). Vasarhelyi (1984) beskriver hur IT-
systemen fyller flera funktioner. Den dokumentation som revisorn gör under 
revisionsprocessen, statistiska urval för verifikationsgranskning2 och 
avklippskontroller3, revisionsplanering och insamling av data faller allt inom 
ramen för IT-systemet (Vasarhelyi 1984).  

I den framtidsstudie som tagits fram av Kairos Future, på uppdrag av FAR4, 
menar Kempe (2013) att digitaliseringen är en av de största drivkrafterna som 
karaktäriserar långsiktiga förändringar i samhället, såväl som i 
revisionsbranschen. Dessutom menar Kempe (2013) att digitaliseringen även 
fortsättningsvis kommer att spela en avgörande roll för revisionsbranschens 
utveckling. Kempes (2013) förutspådda trend visade sig redan tre år senare 
vara träffsäker i den uppföljningsstudie som gjordes av Krafft och Kempe 
(2015). Revisionsbranschen är enligt FARs generalsekreterare Brännström 
(2015) positivt inställd till digitaliseringen. IT-systemen underlättar revisorns 

                                                
1 IT – informationsteknik 
2 Verifikationsgranskning innebär att verifikationer stäms av mot kvitton, avier, räkningar m.m. (FAR 
2006) 
3 Avklippskontroller är kontroller för att säkerställa att transaktioner är rätt periodiserade (FAR 2006) 
4 FAR – branschorganisation för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och 
skatterådgivare 
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arbete och bidrar till ett skiftat fokus från enklare uppgifter till mer komplex 
rådgivning (Krafft & Kempe 2015). 

Han et al. (2016) beskriver hur digitaliseringens påverkan på revisionen är ett 
dubbeleggat svärd och menar att det därför finns både förespråkare och 
motståndare till digitaliseringen. Å ena sidan ligger vikten i tidigare forskning 
på det faktum att digitaliseringen ökar såväl produktivitet som effektivitet. Å 
andra sidan bidrar den till högre och fler revisionsrisker (Han et al. 2016). Med 
hjälp av de implementerade IT-systemen som används i revisionsprocessen 
frigörs tid (Lombardi et al. 2014). Tid som tidigare använts till att utföra 
enklare uppgifter. Detta ökar möjligheten för revisorn att avgränsa sina 
arbetsuppgifter till att granska de väsentliga riskområdena i revisionen vilket 
enligt Lombardi et al. (2014) leder till ökad kvalitet. Chang et al. (2011) och 
Banker et al. (2002) är överens om att digitaliseringen inte bara ökar 
effektiviteten, utan också; kommunikationen inom revisionsteamet, underlättar 
insamling av dokument och ökar kvaliteten på revisionen. Warren et al. (2015) 
uttrycker möjligheterna som digitaliseringen medfört, exempelvis möjligheten 
att analysera en stor mängd data och på så sätt förbättra tillförlitligheten till 
revisionen och förtroendet för de finansiella rapporterna. 

All tidigare forskning är dock inte lika entusiastisk gällande digitaliseringen av 
revisionsprocessen (Han et al. 2016). Drew (2015b) kritiserar digitaliseringen 
av revisionsprocessen och menar att revisionsriskerna ökar som en följd av 
den. Kempe (2013) diskuterar möjligheten att manipulera elektroniska 
dokument, och därmed tillförlitligheten till de digitala revisionsbevisen. 
Marténg (2014) menar att IT-systemens säkerhet är bristfälliga och att det kan 
leda till att känslig information läcker ut till obehöriga användare. Vidare 
uttrycker Marténg (2014) att större delen av både revisorer och företagare inte 
förstår sig på de IT-system som används, vilket också innebär risker. Krafft 
och Kempe (2015) beskriver bristen på IT-kunskaper både hos revisorer och 
företagare som en riskfaktor. Av denna anledning understryker Han et al. 
(2016) vikten av att revisorer ständigt utvecklar sina IT-kunskaper för att de 
ska förstå såväl deras egna IT-system som de IT-system kunderna använder. 
Han et al. (2016), Banker et al. (2002) och Kempe (2013) uttrycker alla vikten 
av att revisorn ständigt utbildas i frågor som rör IT-system och den allmänna 
utvecklingen inom teknikbranschen. Han et al. (2016) betonar också 
betydelsen att revisorer bibehåller den kunskap de redan besitter om revision 
samtidigt som de utvecklar kunskaperna inom IT-system. De menar att det 
finns risker i att revisorer litar blint på att alla kunder använder IT-system på 
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liknande sätt och att kunderna därför innehar liknande kunskaper till följd av 
det system de använder.  

1.1.  Problemdiskussion  

Revision syftar enligt FAR (2006) till att utgöra en samhällsnyttig 
kontrollfunktion mellan det granskade bolaget och dess intressenter genom att 
inge komfort, legitimitet och förtroende till ett bolags finansiella rapporter och 
förvaltning. FAR (2006) menar också att revisionen ska innefatta en 
professionell skepticism som ska genomsyra såväl planering av revisionen som 
granskning, bedömning och uttalanden. Revisorer har skyldighet att enligt 
aktiebolagslagen följa god revisionssed, vilken utvecklas och tolkas av 
branschorganisationer och normgivande organ såsom FAR och IAASB5 (FAR 
2006). IAASB är ett oberoende normgivande organ vilket genom sina 
standarder (ISA)6 syftar till att öka kvaliteten på revisionen internationellt 
(IAASB 2017). I enlighet med den forskning som tidigare nämnts, lyfter 
IAASB fram både fördelar och nackdelar med digitaliseringen av 
revisionsprocessen (ISA 315 p 18-20). Däremot saknas tydliga 
rekommendationer i ISA-standarder om hur revisorn skall förhålla sig till de 
risker som uppstår i och med att revisionsprocessen blivit alltmer digital 
(Janvrin et al. 2008). FAR förlitar sig på varje enskild revisors förmåga att 
professionellt bedöma vilken förståelse av IT-systemen som är nödvändig för 
att kunna uppfylla revisionens syfte (ISA 315 p. 18). Med tanke på att 
vägledningen i ISA lämnar utrymme för tolkning kan diskussion föras kring 
huruvida god revisionssed kan upprätthållas eller inte.  

Digitaliseringens påverkan på olika branscher, revisionsbranschen inkluderad, 
är ett forskningsfält som är aktuellt och som studerats av många forskare 
världen över (Bierstaker et al. 2001; Brännström 2015; Drew 2015b; Dowling 
& Leech 2014; Warren et al. 2015). Problematiken kring den forskning som 
har tagits fram är de skilda slutsatserna som dragits kring digitaliseringens 
påverkan på revisionen, och att forskningens fokus har varit utspridd. Flera 
menar (Han et al. 2016; Lombardi et al. 2014; Chang et al. 2011; Banker et al. 
2002, Warren et al. 2015) att digitaliseringen medför stora möjligheter i 
samhället och att arbetsmoment inom flera olika branscher kan effektiviseras 
och automatiseras till följd av den. Samtidigt uttrycker flera forskare (Drew 
2015b; Kempe 2013; Marténg 2014; Krafft & Kempe 2015; Han et al. 2016) 
en stor oro kring de risker som digitaliseringen medför. Risker i form av 
                                                
5 IAASB - International Auditing and Assurance Standards Board 
6 ISA – International standard of auditing 
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huruvida dokument kan manipuleras (Kempe 2013), att digitala revisionsbevis 
inte är tillräckligt tillförlitliga, att kunskapsnivån hos revisorer är för låg 
gällande systemkunskap (Drew 2015b, Marténg 2014, Kraft & Kempe 2015, 
Han et al. 2016), revisorns ignorans att IT-systemen till 100 % är tillförlitliga 
(Han et al. 2016, Dowling & Leech 2014) och att tillräcklig vägledning, i bland 
annat ISA-standarder saknas (Janvrin et al. 2008), är några av de risker som 
framställts i tidigare forskning. Även om problematiken kring de risker 
digitaliseringen inneburit lyfts upprepade gånger, saknas fortfarande en 
fördjupad kunskap om hur revisorer tar dessa risker i beaktning i den digitala 
revisionsprocessen. Någonting som Nearon (2005) efterfrågade redan år 2005. 
Meningsskiljaktigheterna i tidigare forskning samt den bristande vägledningen 
från branschorganisationer och normgivare berättigar en fördjupning 
angående revisorns förhållningssätt till riskproblematiken. Huruvida svenska 
revisorer tar dessa risker i beaktning under den digitala revisionsprocessen är 
någonting som inte studerats tillräckligt i tidigare forskning. Om riskerna inte 
tas i beaktning finns det anledning att ifrågasätta huruvida revisionens syfte, att 
inge komfort, legitimitet och förtroende, kan uppnås. Uppfylls inte syftet har 
revisionen svårt att upprätthålla den samhällsnyttiga kontrollfunktion som 
både FAR (2006) och Kempe (2013) skildrar. Problematiken vi ämnar 
undersöka blir således hur svenska revisorer förhåller sig till de risker som 
tidigare forskning belyst samt om digitaliseringen påverkar revisorns möjlighet 
att med all väsentlighet uttala sig om ett bolags räkenskaper och förvaltning. 

1.2. Syfte 

Syftet är att förstå hur revisorer identifierar och hanterar de risker 
digitaliseringen medför vid inhämtandet och användandet av digitala 
revisionsbevis.  

1.3. Forskningsfrågor 

För att uppnå ovanstående syfte har studien tagit avstamp i följande 
forskningsfrågor: 
1. Vilka faktorer påverkar revisorns möjligheter att identifiera och hantera risker 

i den digitala revisionsprocessen? 
2. Påverkar digitaliseringen av revisionsprocessen revisorns möjlighet att med all 

väsentlighet uttala sig om ett bolags räkenskaper och förvaltning?  

1.4. Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att enbart studera revisorer som arbetar med små 
och medelstora företag. Bolag vars aktier inte finns upptagna till handel på en 
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reglerad marknad eller som understiger minst två av de tre följande kriterierna 
klassificeras som små eller medelstora:  
• medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
• företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor 
• företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor (SFS 1995:1554). 

Det faller sig naturligt att därför välja bort att intervjua IT-revisorer eftersom 
de inte används i någon större utsträckning på sådana uppdrag. Studien 
innehåller respondenter från två olika revisionsbyråer men ingen jämförelse 
kommer göras om hur de olika revisionsbyråerna emellan identifierar och 
hanterar de risker digitaliseringen medför.  

1.5. Disposition    

Uppsatsen är indelad i sex kapitel varav det första kapitlet introducerar 
forskningsbakgrund, problemdiskussion, syfte, forskningsfrågor samt belyser 
det aktuella forskningsgap som finns inom forskningsområdet. Det andra 
kapitlet innehåller den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. 
Kapitlet inleds med en övergripande förklaring av traditionell revision för att 
sedan behandla hur risker identifieras och hanteras och hur revisionsbranschen 
påverkats av digitaliseringen. Kapitlet avslutas med legitimitetsteori, 
komfortteori och institutionell teori. Det tillvägagångssätt och den 
forskningsmetod som valts för studien presenteras och diskuteras i kapitel tre. 
Uppsatsens fjärde kapitel presenterar den empiri som insamlats. Kapitel fem, 
analyskapitlet, sammankopplar insamlad empiri med studiens teoretiska 
referensram för att besvara studiens forskningsfrågor och syfte. I uppsatsens 
sista kapitel presenteras de slutsatser som dragits. Referenser och bilagor finns 
att tillgå i slutet av uppsatsen.  
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2. Teoretisk referensram 

Följande kapitel inleds med en redogörelse för traditionell revision och målet med revisionen, 
de lagar och regler som styr revisionsprocessen samt de digitala verktyg som revisorn kan ta 
hjälp av. Vidare beskrivs hur risker identifieras och hanteras och vilken påverkan 
digitaliseringen har haft på revisionsbranschen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
legitimitetsteori, komfortteori och institutionell teori.  

2.1. Traditionell revision och målet med revisionen 

Revision innebär “att planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, 
bokföring och förvaltning” (FAR 2006, s. 11). Utgångspunkten för denna uppsats 
ligger i den sociologiska traditionen av revision som Carrington (2014) 
förklarar, vilken fokuserar på människans sociala relation med samhället. 
Komfort och legitimering är två perspektiv som är förankrade i den 
sociologiska traditionen (Carrington 2014). Att ingjuta komfort till 
årsredovisning, bokföring och förvaltning menar Carrington och Catasús 
(2007) är att inge trygghet till intressenter att dessa håller den kvalitet de ska i 
enlighet med regelverk. Legitimering innebär, likt komfort, att skapa en 
trygghet till rapporterna som granskats och att säkerställa dess kvalitet 
Carrington och Catasús (2007).   

Mautz och Sharaf (1961) menar att revisorns uppgift är att säkerställa 
trovärdigheten i de rapporter som publiceras och att säkerställa att lagar och 
regler följs. Wolf et al. (1999) understryker att det är just trovärdigheten som 
revisionen syftar till att uppnå och att själva granskningen och 
revisionsberättelsen inte egentligen har någon påverkan i sig. FAR (2006) 
motsätter sig Wolf et al. (1999) och menar istället att målet med revisionen är 
att lämna en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om det reviderade 
bolagets årsredovisning och bokföring samt om styrelsens och VD:ns 
förvaltning.  

Revisionens mål är enligt ISA 200;  

“att uppnå rimlig säkerhet att de finansiella rapporterna i sin helhet inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter 
eller på fel, och därigenom kunna uttala sig om huruvida de finansiella 
rapporterna, i alla väsentliga hänseenden, har upprättats enligt ett 
tillämpligt ramverk för finansiell rapportering.” (ISA 200 p.11).  
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2.1.1.   Reg ler  för  rev is ion och rev isorer  

För att revisorns uttalande ska vara trovärdigt måste revisorn följa de 
grundläggande kraven att påvisa sin opartiskhet, självständighet samt 
konfidentialitet (FAR 2006). Lagar och regler revisorn måste förhålla sig till 
finns reglerade i aktiebolagslagen, revisorslagen, revisorsförordningen och i 
särskilda föreskrifter utgivna av Revisorsnämnden (FAR 2006). Det 
normgivande organet FAR har stor inverkan på professionen och ger ut 
rekommendationer och uttalanden i revisionsfrågor, vilka medlemmarna i 
FAR har en skyldighet att följa för att upprätthålla god revisorssed och beakta 
god revisionssed (FAR 2006). En av FARs uppgifter är att tolka de 
internationella standarderna ISA (FAR 2006).  

Det framgår av aktiebolagslagen att god revisionssed ska efterföljas (SFS 
2005:551). FAR (2006) definierar att “god revisionssed är detsamma som god sed bland 
erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme”. Revisorslagens § 19 
stadgar att en revisor ska följa god revisorssed (SFS 2001:883.) Att en revisor 
följer god revisorssed innebär att de följer de yrkesetiska regler som FAR 
framställt (FAR 2006). Då de inte finns någon lagstiftning används FARs 
rekommendationer och uttalanden som den gällande normen. De används 
dessutom som utgångspunkt för Revisorsnämnden vid bedömningar och 
avgöranden i domstol (FAR 2006).  

2.1.2.  Revis ion uppdelat  i  två de lar 

Unikt för den svenska lagstiftningen är att revisionen delas in i två olika delar, 
förvaltningsrevision och revision av årsredovisning och bokföring (FAR 2006).  

Revisorns uppgift är under förvaltningsrevisionen att granska interna 
kontroller och hitta väsentliga revisionsbevis för att kunna uttala sig om 
ansvarsfrihet för bolagets styrelse och VD (Burrowes & Persson 2000). Målet 
med förvaltningsrevisionen är att uttala sig till intressenter om huruvida 
styrelsen eller VD har agerat i linje med aktiebolagslagen, tillämpat och 
efterföljt lagar och regler kring årsredovisning och bolagsordningen och att 
bedöma om bokföringsskyldigheten fullgjorts (Carrington 2014; FAR 2006).  

Enligt ISA 200 är revisorns övergripande mål att, utifrån den granskning som 
utförts, bedöma huruvida de finansiella rapporterna i stora drag inte innehåller 
väsentliga fel (ISA 200 p. 11). Revisorns uppgifter är bland andra; att 
säkerställa att resultaträkningen med tillhörande noter ger en rättvisande bild 
av bolaget, att säkerställa balansposters existens och värdering, att se till att 
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lagar och god redovisningssed följts samt att verifiera att resultat- och 
balansräkning stämmer med bokföringen (FAR 2006). 

2.1.3.  Planer ing och granskningsprocess 

Inget bolag är det andra likt och revisorn måste därför anpassa varje revision 
utefter bolagets förhållanden (FAR 2006). Beroende på förutsättningarna kan 
revisionsteamet se olika ut (FAR 2006). När det reviderade bolaget använder 
avancerade IT-system kan revisorsteamet behöva kompletteras med IT-
specialister (Janvrin et al. 2008). För att skapa sig en förståelse för de 
förhållanden som råder börjar en revision med en informationsinsamling. 
Revisorn samlar in information för att identifiera interna och externa 
förhållanden såsom bransch, kunder, försäljning och IT-användning (FAR 
2006). Revisorn jämför ofta uppgifter från tidigare års budget, revisionsprocess 
och branschuppgifter för att identifiera risker i och kring bolaget. Efter 
informationsinsamlingen bedömer revisorn en väsentlighetsnivå (Moroney & 
Trotman 2015). Väsentlighetsnivån är den nivå vid vilken understigande fel 
inte bedöms påverka intressenters bedömning av bolagets situation eller 
förvaltning (FAR 2006). Det är med andra ord fel som kan accepteras utan att 
revisorn måste skriva en oren revisionsberättelse (Carrington 2014).  

FAR (2006) framhäver tre olika granskningsmetoder; granskning av kontroller, 
substansgranskning eller en kombination av de båda. Revisorns uppdrag är att 
kombinera digitala verktyg och granskningsmetoder för att möjliggöra ett 
uttalande i revisionsberättelsen på effektivast sätt, samtidigt som hög kvalitet 
uppnås (Chan & Vasarhelyi 2011). Utifrån granskningen av kontroller gör 
revisorn en bedömning om de interna kontrollerna fungerar så som de är tänkt 
och om de fångar upp väsentliga felaktigheter eller inte. Revisorn intervjuar 
personal, studerar dokumentation, gör direkta iakttagelser och testar olika 
kontrollmoment för att bilda sig en uppfattning om de interna kontrollernas 
funktion (FAR 2006). Att bolaget har en välgenomtänkt och fungerande 
ansvars- och arbetsfördelning samt attestens- och rapportsystem är goda 
tecken på att bolaget har en god intern kontroll (Hogan & Wilkins 2008).  

Substansgranskning innebär att revisorn granskar olika resultat- och 
balansposter och de händelser som saldona grundar sig i (FAR 2006). Olika 
tillvägagångssätt kan vara att granska enskilda transaktioner och saldon, 
inventering av lager eller att kontrollera transaktioner och saldon med 
utomstående parter. Ytterligare kan en analytisk granskning användas där 
revisorn granskar föregående års redovisade siffror, budgetsiffror och nyckeltal 
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för att bilda sig en förståelse över trovärdigheten i bolagets finansiella 
rapporter (FAR 2006). IT-baserade analyssystem används frekvent av revisorer 
för att underlätta och effektivisera arbetsprocessen (Zaiceanu et al. 2015).  

Ett revisionsbevis är den information revisorn inhämtar för att använda som 
underlag till sitt uttalande i revisionsberättelsen (FAR 2006). Revisionsbevis 
kan både vara digitala och i pappersform. ISA 500-599 behandlar 
revisionsbevis och ger revisorn vägledning om hur de ska hanteras. Det är upp 
till revisorn att bedöma när tillräckligt starka och ändamålsenliga revisionsbevis 
har insamlats (ISA 500). Revisionsbevis ska styrka att räkenskapspåståenden är 
korrekta (FAR 2006). 

2.1.4.  IT-stöd som hjälpmedel  under rev i s ionen 

En revisor har stora valmöjligheter när det kommer till att välja olika typer av 
digitala verktyg som hjälpmedel i revisionen (Zaiceanu et al. 2015). Det finns 
både standardverktyg för revision, men också specialutformade verktyg för 
specifika moment i revisionen (Zaiceanu et al. 2015). FAR (2006) ger exempel 
på sådana verktyg, vilka finns beskrivna nedan: 
• Kommunikationsprogram möjliggör att revisorn kan komma åt data från centrala 

system vart än revisorn befinner sig. 
• Kalkylprogram som underlättar beräkningar. 
• Ordbehandlingsprogram som underlättar rapportskrivning och dokumentation. 
• Program för registeranalys och för revisionsanalyser som underlättar 

databearbetning i dataregister och sammanställningen av dess information.  
• Planeringsprogram är övergripande program där revisorn planerar 

granskningsstrategier och hur revisionen i detalj ska utföras. 
• Gemensamma databaser möjliggör en informationsspridning bland revisorer och 

specialister vilka kan användas som en kunskapsbas (FAR 2006).  

I den digitaliserade miljö inom vilken bolag bedriver verksamhet, sköter nästan 
alla bolag sin redovisning och rapportering i olika typer av avancerade IT-
system (FAR 2006). FAR (2006) menar att om digitalisering ska anses som ett 
hjälpmedel måste systemen vara uppbyggda på ett betryggande sätt för att 
minska risken att något felaktigt händer.  

2.2. Riskhantering och identifiering 

Revisionsrisk innebär den grad till vilken det finns anledning att tro att 
väsentliga felaktigheter finns i ett bolags räkenskaper eller förvaltning (ISA 
315). FAR (2006) beskriver vidare revisionsrisk som att en revisor skulle göra 
ett oriktigt uttalande kring ett bolags finansiella rapporter och förvaltning, 
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baserat på väsentliga felaktigheter som revisorn borde ha upptäckt. 
Revisionsrisken delas ofta upp i tre delar utifrån modellen The Audit Risk Model 
(Houston et al. 1999). De tre delarna i modellen är inneboende risk, 
kontrollrisk och upptäcktsrisk vilka sammantaget utgör den totala 
revisionsrisken i ett revisionsuppdrag (Hogan & Wilkins 2008).  

Den inneboende risken innebär att det föreligger en risk för fel i ett bolags 
redovisning eller att det finns brister i styrelsens och VDs förvaltning 
(Houston et al. 1999). Kontrollrisk är benämningen på risken att fel inte 
uppfattas och hanteras av ett bolags egna system för intern kontroll (Houston 
et al. 1999). Houston et al. (1999) beskriver att både den inneboende risken 
och kontrollrisken kan vara relativt höga om upptäcktsrisken är jämförelsevis 
låg. Upptäcktsrisken är direkt länkat till revisorns granskningsinsatser och 
innebär risken att revisionen inte upptäcker väsentliga fel och därmed låter 
dessa vara ohanterade (Houston et al. 1999). Om upptäcktsrisken är låg 
innebär det att revisorn, med största sannolikhet, kommer att upptäcka och 
behandla väsentliga felaktigheter och därmed täcka upp för den höga 
inneboende risken eller kontrollrisken (Hogan & Wilkins 2008). För att sänka 
en hög upptäcktsrisk, och på så sätt uppnå en eftertraktad nivå på den 
sammantagna revisionsrisken, menar Hogan och Wilkins (2008) att fler 
granskningsåtgärder kan sättas in. Utifrån Hayes et al. (2005, s.596) 
åskådliggörs sambandet mellan de tre riskerna och revisorns 
granskningsåtgärder i figur 1 nedan.  

 
  
Figur. 1. Sambandet mellan revisionsrisk och revisorns granskningsåtgärder.  

2.3. Digitaliseringens påverkan på revisionen 

Tidigare forskning har studerat digitaliseringens inverkan på 
revisionsbranschen från många olika perspektiv (Bierstaker et al. 2001; Elliott 
1994; Janvrin et al. 2008; Bierstaker et al. 2001; Han et al. 2016). Därmed har 
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ett antal olika benämningar använts under en lång tid för att beskriva 
digitalisering. För tydlighetens skull används digitalisering i denna uppsats som 
en benämning för den tekniska utvecklingen av arbetsprocesser och 
revisionsverktyg från manuella processer till datorbaserade processer.  

En gemensam slutsats flertalet forskare kommit fram till är att 
revisionsbranschen, till följd av den digitaliseringsprocess samhället genomgått, 
påverkats till att bli mer digital (Drew 2015a; Brännström 2015; Warren et al. 
2015). Bierstaker et al. (2001) beskriver att digitaliseringen redan vid 
millennieskiftet påverkat revisionsbranschen i så pass hög utsträckning att IT-
system blivit en grundläggande förutsättning för att en revision ska kunna 
genomföras. Revisionsprocessen som tidigare varit helt pappersbaserad har nu 
kommit att bli papperslös och digital (Bierstaker et al. 2001; Drew 2015a; 
Brännström 2015; Kempe 2013). Detta bland annat till följd av att kunderna 
blivit mer digitala och att de därför krävt att revisionsbranschen utvecklats i 
samma riktning (Bierstaker et al. 2001). Krafft och Kempe (2015) understryker 
vikten av att lagstiftningen och normgivares rekommendationer uppdateras i 
takt med den tekniska utvecklingen av branschen för att ge stöd och 
vägledning till verksamma revisorer.  

Ytterligare gemensamma slutsatser som dragits i tidigare forskning (Bierstaker 
et al. 2001; Brännström 2015; Chang et al. 2011; Dowling & Leech 2014; 
Lombardi et al. 2014; Vasarhelyi 1984; Manson et al 2001; Janvrin et al. 2008; 
Chan & Vasarhelyi 2011) är att IT-användningen i revisionsprocessen ökat 
både effektiviteten och produktiviteten. Dessutom menar både Lombardi et al. 
(2014), Janvrin et al. (2008) och Han et al. (2016) att de digitala verktyg som 
revisorn idag har att tillgå frigör tid. Tid revisorn kan lägga på analyser och 
mer väsentliga granskningsåtgärder i revisionsprocessen, snarare än på enklare 
uppgifter. Dickson (2007) menar att revisionsbyråer använder sig av digitala 
revisionsverktyg för att säkerställa att alla medarbetare följer lagar och 
standarder. På detta sätt kan personalen styras till att arbeta utefter en 
arbetsmetodik speciellt framtagen av revisionsbyrån (Dickson 2007). Digitala 
revisionsverktyg underlättar också för revisorn att hantera och analysera en 
större mängd data vilket i sin tur ökar kvaliteten på den utförda revisionen 
(Warren et al. 2015; Krafft & Kempe 2015; Bierstaker et al. 2001). Vidare 
innebär en digital revisionsprocess att information kan spridas lättare, dels 
mellan revisionsbyrån och dess kunder men också internt inom 
revisionsteamet (Manson et al. 2001; Huberty 2000; Chang et al. 2011).  
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Han et al. (2016) beskriver digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen 
som ett dubbeleggat svärd och menar att den inte enbart medför positiva 
konsekvenser. Flertalet risker finns identifierade i tidigare forskning relaterat 
till digitaliseringen av revisionsprocessen (Han et al. 2016). I och med 
teknikens utveckling har nya möjligheter att förfalska och manipulera 
dokument uppkommit (Bierstaker et al. 2001; Dzuranin & Malaescu 2016; 
Kempe 2013). Detta skapar enligt Krafft och Kempe (2015) svårigheter att 
verifiera tillförlitligheten i digitala revisionsbevis. Wright och Wright (2002) 
samt Dzuranin och Malaescu (2016) menar också att tillgången i kundens och 
revisorns IT-system är en riskfaktor. Systemen bör enligt Wright och Wright 
(2002) innehålla någon slags behörighetsbegränsning, vilken begränsar 
möjligheten att utföra specifika åtgärder utan attestens, och interna 
kontrollfunktioner som säkerställer att systemet fungerar felfritt.  

Med en ökad mängd data cirkulerar mer känslig information, dels inom 
revisionsteamet internt men också mellan revisionsteamet och kunden 
(Marténg 2014). Detta menar Marténg (2014) skapar en risk att känslig 
information läcker ut till obehöriga användare om IT-säkerheten är bristfällig 
hos någon av parterna.  

På samma sätt som Dickson (2007) menar att integrerade internkontroller i 
systemen kan hjälpa både kunder och revisorer att säkerställa IT-säkerheten, 
kan det också enligt Dowling och Leech (2014) innebära att en förlitar sig för 
mycket på systemen. Detta trots att systemen inte alltid behöver vara 
välstrukturerade. Buggar och specialanpassningar utefter kund och bransch 
kan enligt Dowling och Leech (2014) öka risken för att systemet producerar 
rapporter med låg tillförlitlighet. De utvecklar att komplexiteten i systemen gör 
det svårt för revisorn att identifiera risker och felaktigheter. Enligt Dowling 
och Leech (2014) genomför revisorer stundtals inte någon vidare kontroll av 
kundens IT-kunskaper och antar att varje kund därmed använder systemen på 
liknande sätt trots att detta kanske inte är fallet. Både Bierstaker et al. (2001) 
och Vasarhelyi (1984) uttrycker att revisorns arbetssätt måste anpassas efter 
det IT-system som kunden använder. Detta för att eventuella risker i systemet 
inte ska missas och påverka tillförlitligheten i revisorns arbete. Hanson (2014) 
betonar att revisorns professionella skepticism bör genomsyra hela 
revisionsprocessen och därmed också beröra systemriskerna som nämnts 
ovan.  

Drew (2015b) menar att det finns ett för stort kunskapsgap mellan användare 
av IT-system och de som förstår dess uppbyggnad och 
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anpassningsmöjligheter. Redan i inledningsfasen av digitaliseringen menade 
Vasarhelyi (1984) att utbildning var en grundläggande förutsättning för att 
digitaliseringen skulle ha en positiv inverkan på revisionsprocessen. I generella 
termer beskriver Krafft och Kempe (2015) dock att revisorers kunskapsnivå 
kring teknisk utveckling och systemkunskap fortfarande är för låg. Janvrin et 
al. (2008) beskriver en avsaknad av vägledning kring hur systemen ska 
användas och vilka överväganden som bör göras vid en granskning av 
systemen. Detta kan leda till att revisorer inte arbetar på samma sätt och 
därmed inte uppnår en högre effektivitet (Vasarhelyi 1984). Trots den 
bristande systemkunskapen hos revisorer, menar Janvrin et al. (2008) att IT-
revisorer inte används i någon vidare bemärkelse i små och medelstora 
revisionsuppdrag.    

2.4. Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin beskriver hur organisationer kontinuerligt arbetar med en 
sådan arbetsmetodik att de uppfattas som att de handlar inom samhälleliga 
normer och riktlinjer (Power 2003). En något bredare definition tillhandahålls 
av Suchman (1995, s.574) som beskriver legitimitet som “en generell uppfattning 
att en organisatorisk enhets handlingar är åtråvärda, riktiga och lämpliga inom ramarna 
och normerna för ett socialt konstruerat system”. Suchmans (1995) definition 
beskriver ett samspel mellan en organisation och dess externa parter där 
legitimiteten erhålls objektivt av de externa parterna men skapas subjektivt av 
organisationen själv. Detta trots att objektiviteten i erhållandet är en sanning 
med modifikation (Suchman 1995). Även om enskilda personer upplever att 
en organisation inte handlar inom normerna för det socialt konstruerade 
systemet, och därför inte bör anses som legitima, kan legitimitet fortfarande 
uppnås om den kollektiva publiken upplever organisationen som legitim 
(Suchman 1995).  

Suchman (1995) understryker vikten av att uppfattas som legitim. Den legitima 
organisationen anses inte bara som mer värdefull utan också som mer 
trovärdig och meningsfull (Suchman 1995). Om en organisation misslyckas 
med att handla inom de samhälleliga ramarna kan det sociala kontraktet, 
mellan organisationen och samhället, upphävas på de externa parternas vägnar 
(Brown & Deegan 1998). Detta genom att kunder minskar sin efterfrågan på 
organisationens produkter för att istället välja andra aktörer (Brown & Deegan 
1998). Av denna anledning menar Brown och Deegan (1998) att det är av 
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största vikt att organisationer aktivt arbetar för att skapa och bibehålla 
legitimitet för att säkerställa framtida fortlevnad.  

Power (2003) beskriver hur strukturering och en samlad arbetsmetodik är ett 
sätt att inge legitimitet, såtillvida att metodiken är socialt accepterad. Han 
menar att om alla revisorer genomför en revision på samma sätt har strukturen 
och själva arbetsprocessen i sig en legitimerande verkan (Power 2003). 
Suchman (1995) hävdar att det är kommunikation mellan en organisation och 
dess externa intressenter som är grundpelaren i strävan mot legitimitet.  

2.5. Komfortteori 

Med utgångspunkt i den sociologiska traditionen inom revision beskriver 
Pentland (1993) hur revisionsprocessen är en verifieringsritual genom vilken 
komfort produceras. Komfort beskrivs av Pentland (1993) som en handelsvara 
som produceras i ett led i revisionsprocessen för att sedan förmedlas vidare till 
resterande medarbetare i revisionsteamet och slutligen vidare till externa 
intressenter. För att revisorer ska känna sig säkra att den arbetsbörda som de 
lagt ned på ett revisionsuppdrag är tillräcklig, att de känner sig komfortabla 
nog, måste de enligt Pentland (1993) uppnå en viss grad av känslomässig 
respekt för sitt eget arbete. Med andra ord avser det den utsträckning till vilken 
en revisor upplever att ett bolags räkenskaper och förvaltning i all väsentlighet 
är korrekt eller inte. Humphrey och Moizer (1990) beskriver hur revisorer till 
stor del förlitar sig på sin magkänsla i planeringsprocessen av en revision. 
Pentland (1993) utvecklar och menar att magkänslan spelar en stor roll genom 
hela revisionsprocessen och inte enbart i planeringsprocessen. Magkänslan är i 
många fall den som styr när en revisor uppnår en komfortabel nivå (Pentland 
1993). Carrington och Catasús (2007) delar delvis Pentlands (1993) tankar om 
komfort men tillägger den subjektivitet som är inkluderad i bestämmandet om 
när komfort uppnås.  

Power (2003) menar dock att magkänsla och subjektiva bedömningar inte är 
tillräckligt för att beskriva komfortuppnåelse. Enligt Power (2003) är det en 
inlärningsprocess som revisorer går igenom, genom vilken de adapterar ett 
förhållningssätt om komfort influerat av den institution de befinner sig i. 

2.6. Institutionell teori 

Den institutionella teorin beskriver hur organisationer ställs inför 
institutionella påtryckningar och hur dessa påtryckningar formar 
organisationerna inom institutionen till att mer och mer likna varandra, sett till 
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struktur och arbetssätt (DiMaggio & Powell 1983). Påtryckningarna kan vara 
både formella och informella och innehålla allt från kulturella förväntningar 
från samhället i sin helhet till statliga interventioner, en generell önskan att 
verka mer miljövänligt, att ta socialt ansvar eller att nya lagar och 
rekommendationer vinner laga kraft (DiMaggio & Powell 1983). Carpenter 
och Feroz (2001) beskriver vidare hur institutionell teori, till skillnad från 
legitimitetsteorin, antar ett bredare perspektiv där organisationen som helhet 
anpassar sig till institutionen de verkar inom för att sammantaget skapa 
legitimitet. DiMaggio och Powell (1983) menar att en organisations rationella 
mål eller ambitioner kan ändras över tid men att den trots detta på lång sikt 
ändå kommer att efterlikna de andra aktörerna inom samma institution 
eftersom de påverkar och är beroende av varandra. Detta med anledning av att 
en missanpassad organisation snabbt tappar legitimitet och därmed kan förlora 
sin licens att fortleva (DiMaggio & Powell 1983). 

Den process genom vilken bolag inom samma institution börjar efterlikna 
varandra, som bland andra DiMaggio och Powell (1983) samt Larrinaga-
Gonzalez (2007) nämner, beskrivs bäst med begreppet isomorfism. DiMaggio 
och Powell (1983) skiljer på två typer av isomorfism; institutionell isomorfism 
och isomorfism relaterad till konkurrens. Den process där organisationer 
påverkas att agera unisont på grund av institutionella krafter benämns 
institutionell isomorfism. Isomorfism relaterat till konkurrens, å andra sidan, 
relaterar till en organisations ständiga konkurrens med andra aktörer i 
institutionen om exempelvis kunder, resurser och legitimitet vilken påverkar 
organisationen att handla på ett visst sätt (DiMaggio & Powell 1983).  
  



23 
 

3. Metod  

I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt och förklaringar till de val som gjorts 
under studiens gång presenteras. Inledningsvis redogörs valet av ämne och forskningsstrategi 
och sedan beskrivs studiens forskningsansats. Vidare beskrivs studiens urvalsmetod för att 
sedan gå över till en mer utförlig redogörelse för undersökningsmetoden och analysmetoden. 
Avslutningsvis presenteras etiska överväganden och en reflektion över metoden och dess 
genomförande förs.  

3.1. Ämnesval 

Hur revisorer förhåller sig till de risker digitaliseringen medför under 
revisionsprocessen, har i tidigare forskning lyfts men inte studerats i någon 
djupare bemärkelse. Ämnet är aktuellt och en djupare förståelse för problemet 
medför värdefulla insikter för såväl författarna som för den svenska 
revisionsbranschen. Författarnas intresse för digitalisering, teknikutveckling 
och revision var de initiala anledningarna till varför fokus riktades mot att 
studera digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen. I FARs egen 
framtidsstudie, Framtidens rådgivning-redovisning och revision - en resa mot år 2025 
(Kempe 2013), konstaterades att digitaliseringen kommer ha en stor inverkan 
på revisionsbranschen och att just risker var någonting många oroade sig för. 
Med hjälp av böcker, vetenskapliga artiklar, branschorganisationstidsskrifter 
och debattartiklar kunde ett kunskapsgap identifieras kring revisorers 
förhållningssätt kring de risker som tidigare nämnts. För att kunna studera 
ämnet inhämtades artiklar från Business Source Premier, Emerald Insight och Google 
Scholar.  

De nyckelord som identifierats är; auditing, digitalization, audit security, audit risks, 
information systems och IT´s impact on auditing.   

3.2. Val av forskningsdesign och strategi 

Bryman och Bell (2013) beskriver hur den företagsekonomiska forskningen 
något förenklat kan delas upp i två delar, kvalitativ och kvantitativ forskning. 
Den kvalitativa forskningsstrategin grundar sig i ett tolkningsperspektiv som 
bygger på förståelse och tolkning av en socialt konstruerad verklighet och 
syftar ofta till att generera ny teori snarare än att pröva befintlig teori (Bryman 
& Bell 2013). Den kvalitativa forskningsstrategin kan associeras till Webers 
(1980) Verstehen-synsätt som innebär att forskaren försöker förstå 
människors tankar och beteende från deras egna perspektiv. Synsättet är 
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benämnt efter det tyska ordet verstehen (Weber 1980), som direkt översatt 
betyder just förstå.  

Syftet i denna studie är att förstå hur revisorer identifierar och hanterar de 
risker digitaliseringen medför vid inhämtandet och användandet av digitala 
revisionsbevis. Författarna ämnar att genom studien skapa en djupare 
förståelse om den verklighet som svenska revisorer verkar i relaterat till de 
risker som följer av digitaliseringen av branschen. En förutsättning för att 
skapa denna förståelse är att gå in på djupet och undersöka revisorers egna 
perspektiv gällande riskproblematiken. Eftersom en kvantitativ 
forskningsstrategi är deskriptiv till sin natur skulle inte detta kunna uppnås 
med en kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell 2013). För att kunna 
uppnå syftet med studien, och på så sätt bidra med en djupare förståelse inom 
forskningsfältet har en kvalitativ forskningsstrategi antagits med anledning av 
den beskrivning som återfinns ovan.  

3.3. Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2013) och Ekengren och Hinnfors (2014) finns det 
flera möjliga sätt att angripa och analysera ett forskningsproblem. De 
understryker vikten av att anpassa forskningsansatsen efter uppsatsens 
problemformulering och syfte. Thurén (2014) framhäver hermeneutiken, 
tolkningsläran, som en möjlighet att uppnå en djupare förståelse mellan 
inhämtad empiri och befintlig teori. Det innebär att sätta in empirin i en 
kontext och på så sätt förstå människor, människors handlingar och vad 
resultatet blir av människors agerande (Thurén 2014). För uppnå djupare 
förståelse antogs en induktiv ansats, där empiri inhämtats och sedan tolkats för 
att generera ny teori och därmed fylla det kunskapsgap som nämnts i 
inledningskapitlet. Bryman och Bell (2013) menar att en induktiv ansats är 
fördelaktig att anta när ny teori ska genereras, likt denna uppsats syfte. 

3.4. Urvalsmetod 

Bryman och Bell (2013) presenterar ett antal olika urvalsmetoder däribland 
bekvämlighetsurval, som denna uppsats grundar sig på. Bekvämlighetsurval är 
enligt Bryman och Bell (2013) acceptabelt att använda när möjligheten att 
samla in data är begränsad. Uppsatsförfattarna var medvetna om att revisorer 
ofta har hög arbetsbelastning under vårsäsongen. Tidigare kontakter, från två 
olika revisionsbyråer, användes därför för att få tillgång till tillräckligt många 
respondenter. Kraven för att delta i studien var att respondenten minst skulle 
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arbetat i två år som revisorsassistent eller revisor samt att de har arbetat med 
den digitala arbetsmetoden. Dessa krav användes för att täcka in båda 
revisorsassistenter och revisorer samt för att respondenterna skulle kunna 
återberätta relevant data. Både revisorsassistenter och revisorer utför 
granskningsåtgärder men av olika slag. Huvudanledningen till varför både 
revisorsassistenter och revisorer studerats var därför för att få en förståelse för 
hela revisionsprocessen. Genomgående i uppsatsen görs ingen skillnad på titlar 
utan alla respondenter benämns enbart som revisorer. Utifrån dessa krav 
kunde tolv intervjuer genomföras på två olika revisionsbyråer, fördelat sju 
stycken på den ena revisionsbyrån och fem stycken på den andra 
revisionsbyrån. Sju av respondenterna innehar titeln auktoriserad revisor, en 
respondent är godkänd revisor, en respondent är manager och resterande tre 
är revisorsassistenter. Respondenternas erfarenhet varierar mellan 2 till 31 år.  

Bryman och Bell (2013) framhäver risker med att använda bekvämlighetsurval. 
De menar att empiri-insamlingen kan bli bristfällig och icke-representativ för 
en hel population, vilket leder till att generella slutsatser inte kan dras. 
Uppsatsförfattarna var medvetna om begränsningarna med urvalsmetoden 
men hävdar att antalet intervjuer som gjorts i studien inte skulle varit möjliga 
om inte ett bekvämlighetsurval använts. Detta med tanke på den hektiska 
säsong revisorerna befann sig i under tiden för datainsamling. Ytterligare ett 
argument för bekvämlighetsurvalet var att mer tid kunde läggas på 
databearbetning och analys vilket stärkte studiens kunskapsbidrag. Eftersom 
författarna inte ämnat göra några jämförelser mellan revisionsbyråer av olika 
storlek eller karaktär, ansågs inte resultatet påverkas av avsaknaden av 
respondenter från andra revisionsbyråer.    

3.5. Undersökningsmetod 

En av de vanligaste och mest betydelsefulla undersökningsmetoderna inom 
kvalitativ forskning är kvalitativa intervjuer (Qu & Dumay 2011). Bryman och 
Bell (2013) menar att det är den flexibilitet som metoden innebär som är 
anledningen till att den flitigt används inom den företagsekonomiska 
forskningen. I kvalitativa intervjuer är det respondentens perspektiv och 
uppfattningar som är av största intresse och också de som, enligt Bryman och 
Bell (2013), ger bäst insikt i det forskningsproblem som undersöks. Till 
skillnad från kvantitativa undersökningsmetoder, tillåter kvalitativa intervjuer 
forskaren att på ett mer djupgående plan förstå respondenten och dennes 
personliga erfarenheter och uppfattningar (Qu & Dumay 2011). Detta genom 
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att till viss grad släppa på kontrollen över intervjun för att låta den röra sig i 
den riktning som faller naturligt av de svar som respondenterna ger. För att 
inte tappa kontrollen helt, och på så sätt låta intervjun gå till spillo, har en 
metod som karaktäriserar en semistrukturerad intervju antagits i denna studie 
(Qu & Dumay 2011; Bryman & Bell 2013). Intervjuerna har tagit avstamp i ett 
antal specifika teman och frågor som berördes under intervjun men gav 
samtidigt respondenterna stor frihet att utforma sina svar på eget bevåg. Det 
är med anledning av den djupgående och insiktsfulla data som 
semistrukturerade intervjuer bringar samt den flexibilitet intervjuerna innebär 
som metoden valts till denna studie.  

3.5.1.  Interv juguide  

Dalen (2015) understryker vikten av att utforma en intervjuguide som stöd för 
intervjuaren under intervjuns gång. Framförallt gäller detta då studien baseras 
på semistrukturerade intervjuer (Dalen 2015), likt denna uppsats. Ryen (2004) 
tillägger att användandet av en intervjuguide kan innebära att överflödig 
information minskas. Dessutom minskar risken att resultat från intervjuerna 
snedvrids om det finns en viss struktur i intervjun via intervjuguiden (Ryen 
2004). Att utarbeta en intervjuguide innebär att centrala teman med tillhörande 
frågor och följdfrågor bryts ut från studiens frågeställningar så att intervjun 
sammantaget behandlar alla de viktigaste områdena i studien (Dalen 2015). 
Såväl Bryman och Bell (2013), Dalen (2015) som Patel och Davidson (2011) 
framhäver betydelsen av att formulera intervjufrågor på ett sådant sätt att de 
uppmuntrar respondenten att svara fritt och öppet. Språkbruket spelar en 
väsentlig roll på så sätt att intervjuaren bör använda ett språk som speglar 
situationen och respondenten på bästa sätt (Bryman & Bell 2013). I denna 
studie har stor eftertanke lagts vid fastställande av teman, frågor och 
följdfrågor för att uppnå bästa resultat av varje enskild intervju.   

Intervjuguiden är utformad i enlighet med den tratt-teknik som Patel och 
Davidson (2011) introducerat. Tratt-tekniken innebär att intervjun inleds med 
neutrala och öppna frågor för att stimulera samtalet och få igång en öppen 
diskussion, för att senare i intervjun gå in på mer specifika frågor som rör 
studiens frågeställningar. Patel och Davidson (2011) menar att denna teknik 
motiverar respondenterna genom att de ges frihet redan i inledningen av 
intervjun att utforma sina svar på det sätt de själva vill. Möjligheten gavs till 
respondenterna att i slutet av intervjun tillägga sådant de inte fått med i 
tidigare svar, vilket Dalen (2015) förespråkar. De öppna frågorna i den 
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inledande fasen och möjligheten till tillägg i slutet av intervjun syftade till att 
göra respondenten bekväm (Bryman & Bell 2013).  

Patel och Davidson (2011) lyfter två begrepp som bör begrundas vid 
utformningen av en intervjuguide; standardisering och strukturering. Graden 
av standardisering avser hur frågorna i intervjuguiden är utformade och i 
vilken ordning de framställs under intervjun. Strukturering avser det utrymme 
för tolkning som respondenterna ges (Patel & Davidson 2011). Om 
respondenterna ges stort utrymme att tolka frågorna och besvara dessa utan 
begränsningar, menar Patel och Davidson (2011) att intervjuguiden har en låg 
grad av strukturering. Eftersom författarna ämnade uppnå en djup förståelse 
om revisorers förhållningssätt gällande riskproblematiken är både 
standardiseringen och struktureringen på intervjuguiden låg. Stort 
tolkningsutrymme gavs respondenterna att besvara frågorna utan 
begränsningar och intervjuerna har fått gå i den riktning som respondenterna 
velat. Intervjuguiden har endast använts som stöd så att alla viktiga teman 
behandlades under intervjuerna. Intervjuguiden finns bifogad som Bilaga 1.  

3.5.2.  Förberede lser  och genomförande 

Eriksson och Kovalainen (2015) understryker vikten av att planera och 
strukturera en studie innan den genomförs. Vid kvalitativa intervjuer krävs 
noggrann planering både gällande utformning av intervjuguide och 
intervjuprocessen i sig men också gällande kompletterande information som 
ska tillhandahållas respondenterna inför intervjuerna (Patel & Davidson 2011). 
Eftersom författarna varit medvetna om att respondenterna varit tvungna att 
avsätta arbetstid för att delta i studien har tillåtelse och samtycke till deltagande 
inhämtats från både respondenterna själva och från överordnad med 
personalansvar. Dessutom har alla intervjuer inletts med att säkerställa 
respondenternas samtycke till deltagande för att uppfylla det samtyckeskrav 
som Vetenskapsrådet (2012) belyser. Ytterligare har alla deltagande 
respondenter inför intervjuerna tilldelats ett informationsblad om studiens 
syfte, på vilket sätt som studiens data behandlats och publicerats och hur 
respondenterna kunnat ta del av resultatet från studien.  

I enlighet med Bryman och Bell (2013) har platserna för intervjuerna övervägts 
för att uppnå bästa möjliga resultat från varje intervju. För att respondenterna 
skulle känna sig bekväma med den annars egendomliga situation som en 
intervju utgör är det fördelaktigt att den genomförs i en lugn och ostörd miljö 
där respondenten känner sig hemma (Bryman & Bell 2013; Patel & Davidson 
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2011). Därför har intervjuerna i denna studie genomförts i konferensrum på 
respektive kontor där respondenterna arbetar. Alla intervjuer har genomförts 
av två intervjuare där samma person ställt frågor och följt upp med följdfrågor 
och den andra varit en passiv observatör som fört anteckningar. På så sätt har 
det säkerställts att intervjuerna gav relevant och givande data (Trost 2010). Alla 
intervjuer har spelats in med hjälp av ett inspelningsverktyg för att senare 
transkriberas. Trots att denna metod varit tidskrävande innebar den att fokus 
kunnat riktas på frågorna och svaren istället för att intensivt anteckna under 
intervjuerna (Trost 2010).  

Inför intervjuerna genomfördes en pilotstudie för att testa forskningsmetoden 
och den tillhörande intervjuguiden. Pilotstudien genomfördes, i enlighet med 
Trost (2010), på en person som i all väsentlighet motsvarar respondenterna i 
studien. Därigenom menar Patel och Davidson (2011) att god insikt erhålls om 
huruvida metoden och intervjuguiden fungerar bra eller om justeringar 
behöver göras inför respondentintervjuerna. Detta gjorde också att 
ljudkvaliteten på inspelningen kunde prövas på förhand (Bryman & Bell 2013). 
Inga större justeringar var nödvändiga att utföra efter pilotstudien.   

3.6. Databearbetning och analysmetod  

Avsaknaden av ett enhetligt databearbetnings- och analysverktyg som kan 
användas i alla kvalitativa studier gör det svårare att veta hur data ska bearbetas 
och analyseras (Bryman & Bell 2013). Den databearbetningsmetod som 
använts i denna studie är inspirerad av Glaser och Strauss (1967) grundade 
teori men är inte lika ingående, givet omfattningen på uppsatsen. Denna 
databearbetningsmetod är den idag mest använda ansatsen vid analys av 
kvalitativ data (Bryman & Bell 2013). Det finns en nära relation mellan 
datainsamling, analys och resulterande teori (Bryman & Bell 2013). I och med 
Bryman och Bells (2013) resonemang kring relationen mellan data, analys och 
resultat ansågs det nödvändigt att behandla datan i nära anslutning till 
insamlandet av den. Transkribering och dataanalys skedde därför i nära 
anslutning till utförda intervjuer. Detta för att viktiga aspekter inte skulle 
förloras i de intervjuer som genomförts (Trost 2010). Bryman och Bell (2013) 
kallar detta för ett iterativt sätt att hantera den datamängd som skapas. För att 
kunna analysera datan och enkelt hitta gemensamma nämnare i svaren 
använde författarna sig av kodning. Bryman och Bell (2013) framhäver 
kodning som ett sätt att bryta ner datan i beståndsdelar och hitta 
gemensamheter. De genomförda intervjuerna resulterade i 109 sidor 
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transkriberad text som bearbetades i två omgångar. I den första omgången 
lästes de transkriberande texterna igenom och notiser med viktiga iakttagelser 
och kommentarer fördes ut i marginalen. Dessa iakttagelser och kommentarer 
granskades sedan kritiskt i den andra omgången för att sammanföras och 
tolkas. Detta överensstämmer med den kodningsprocess Bryman och Bell 
(2013) beskriver.    

3.7. Etiska överväganden  

Studiens övergripande mål var att införskaffa ny kunskap som kunde fylla det 
kunskapsgap som tidigare nämnts. För att detta skulle vara möjligt krävdes 
empiriskt material från olika respondenter med olika kunskap. Enligt 
författarna kunde inte empiri införskaffas till vilket pris som helst. Alla etiska 
regler kring insamling och bearbetning av data togs stor hänsyn till. Studiens 
arbetssätt blev därmed linje med den universalistiska ståndpunkt Bryman och 
Bell (2013) beskriver. Denna ståndpunkt tydliggör att en överträdelse av etiska 
principer aldrig får göras för att inhämta empiri. Författarna stod för öppenhet 
och ärlighet gentemot alla som deltog i studien och arbetade aktivt med de 
etiska frågeställningarna under hela studiens gång.   

Vetenskapsrådet (2012) menar att fyra allmänna huvudkrav kan ställas på 
forskning. Dessa krav är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Vetenskapsrådet (2012) och Bryman och Bell (2013) framhäver båda vikten av 
att tydligt informera respondenten om studiens syfte, genomförande och hur 
de svar som respondenten avger kommer att behandlas. Det gäller att vara 
tydlig med vad som ska undersökas och inte inge några falska förespeglingar 
till respondenten (Bryman & Bell 2013). Studiens syfte, villkor som gällde för 
respondenternas deltagande samt information att deltagandet var frivilligt 
skickades per mejl. Ett samtycke av alla respondenter erhölls via mejl och i 
muntlig form vid varje intervjutillfälle. I och med detta tillvägagångssätt 
säkerställdes att både informationskravet och samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet 2012) uppfyllts. 

För att respondenterna skulle känna sig bekväma och kunna avge de svar de 
själva velat, togs beslutet att hålla alla respondenters identiteter dolda. Detta så 
att respondenterna inte på något sätt skulle ta skada av att delta i studien och 
att specifika respondenter inte kunde härledas till specifika svar. 
Vetenskapsrådet (2012) menar att den empiri som samlas in enbart får 
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användas för den specifika studien om inte medgivande ges från 
respondenten. I denna uppsats behandlades den empiri som samlades in 
offline och sparades enbart ner till författarnas egna lösenordskyddade datorer. 
Respondenterna informerades att den information som inhämtades enbart var 
till syfte för studien och att informationen inte skulle delges några andra 
forskare. Sammantaget gjorde detta att konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2012) uppfyllts.  

Bryman och Bell (2013) menar att det är forskarens ansvar att se till att 
nödvändiga försiktighetsåtgärder tas så att de deltagande respondenterna inte 
far illa, varken fysiskt eller psykiskt, av att delta i studien. Författarna av 
uppsatsen har därför vidtagit de försiktighetsåtgärder de anser nödvändiga för 
att med all säkerhet säkerställa att respondenterna inte på något vis skadas av 
att delta i studien. Respondenterna har meddelats att de utan anledning kunnat 
avsluta deltagandet när som helst utan att detta skulle ifrågasattas. Ingen 
respondent har meddelat att de känt sig fysiskt eller psykiskt skadade av att ha 
deltagit i studien. 

I och med den förda dialogen kring etiska överväganden ansåg författarna att 
studien var möjlig att genomföra och att de risker som identifierats har tagits 
hänsyn till. Ingen respondent eller eventuell tredje person tog skada av den 
metod som användes för att generera ny kunskap. Vetenskapsrådet (2012) 
framhäver att varje forskare är skyldig att överväga de risker studiens metod 
innebär innan studien påbörjas vilket i denna uppsats tydligt gjorts.   

3.8. Metodreflektion 

Skiljaktigheter kring reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning har lett till att 
många olika ståndpunkter kring begreppen har utvecklats (Bryman & Bell 
2013). Lincoln och Guba (1985) menar att begreppen inte är tillämpbara på 
kvalitativ forskning, eftersom fokus inte ligger på att mäta ett fenomen, utan 
att istället skapa sig en förståelse för den socialt konstruerade verkligheten. 
Genom att istället diskutera undersökningskvaliteten med hjälp av begreppen 
trovärdighet och äkthet är det enligt Lincoln och Guba (1985) mer anpassat till 
kvalitativ forskning. Trovärdighet består i sin tur av fyra delkriterier; 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Lincoln & Guba 
1985). Det är utifrån dessa delkriterier och kriteriet äkthet en diskussion kring 
vald metod genomförts.  



31 
 

3.8.1.  Til l för l i t l i ghet  

För att ingiva trovärdighet och tillförlitlighet till en studies dataanalys menar 
Bryman och Bell (2013) att det är viktigt att följa de forskningsregler som finns 
och låta uppsatsens respondenter bekräfta att författarna tolkat deras upplevda 
verklighet på rätt sätt. Detta tillvägagångssätt kallas respondentvalidering och 
är enligt Bryman och Bell (2013) användbart i kvalitativa studier. För att öka 
uppsatsens tillförlitlighet användes respondentvalidering och varje respondent 
fick möjligheten att läsa igenom, förtydliga och godkänna det sammanställda 
materialet innan materialet började tolkas. Bryman och Bell (2013) framhäver 
risken av att respondenten kan ta tillbaka eller ändra känsliga uppgifter. Denna 
risk togs i beaktning innan materialet skickades ut och ansågs vara en liten risk 
i jämförelse med de positiva kvalitetsaspekter som respondentvalidering 
medför. Enligt författarna ökade respondentvalideringen deltagarnas vilja att 
utveckla och besvara de frågor som ställdes då de hade vetskap om att de 
skulle få kontrollera det som sades innan det senare användes i analysen. Ingen 
av respondenterna har i efterhand korrigerat någonting som framkommit 
under intervjuerna.  

3.8.2.  Överförbarhet    

Att generalisera resultat av en kvalitativ studie är svårt eftersom en djupare 
förståelse om ett visst problem eftersträvas och att deltagarantalet ofta är lågt.  
(Bryman & Bell 2013). Författarna har varit medvetna om svårigheten att dra 
generella slutsatser, med tanke på det låga antalet respondenter, och har 
därmed varit försiktiga med att dra slutsatser kring revisionsbranschen i sin 
helhet. I och med studiens urvalsmetod, att använda respondenter från två 
olika kontor på två olika revisionsbyråer, kan slutsatser enbart kopplas till just 
dessa två kontor. Även om inga generella slutsatser är möjliga att dra av just 
denna uppsats, bidrar studiens slutsatser till något Guba och Lincoln (1994) 
kallar en databas. Databasen kan vara till hjälp för framtida studier som 
undersöker liknande problem inom revisionsbranschen och bidra med 
värdefulla insikter även i andra kontexter (Bryman & Bell 2013). 

3.8.3.  Påli t l i ghet   

För att möjliggöra trovärdiga och tillförlitliga slutsatser krävs en gedigen 
metod och ett genomtänkt tillvägagångssätt i varje fas av studien (Bryman & 
Bell 2013). Under hela processen har olika tillvägagångssätt ställts mot 
varandra för att identifiera vilken metod som på bästa sätt uppfyller syftet med 
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studien. En kontinuerlig kontakt har förts med författarnas handledare för att 
säkerställa att uppsatsen genomförts enligt de forskningsregler som antagits 
inom humanistiskt samhällsvetenskaplig forskning. Denna strategi är i linje 
med det granskande tillvägagångssätt Bryman och Bell (2013) framhäver som 
fördelaktigt. Den granskande funktion som handledaren utgjort kan berättiga 
uppsatsens genomförande och de slutsatser som dragits och på så sätt öka 
pålitligheten.   

3.8.4.  Bekräf te l se      

Personliga värderingar och subjektivitet ska enligt Bryman och Bell (2013) inte 
få påverka studiens resultat. Författarna har under hela processen varit 
medvetna om att en kvalitativ forskningsmetod präglas av risk för subjektivitet 
och påverkan av personliga värderingar. Författarna skrev i inledningsfasen av 
uppsatsskrivandet ned sina förutfattade meningar om forskningsproblemet för 
att på så sätt kunna minska risken för att egna åsikter påverkar studiens 
resultat. Eftersom uppsatsen skrivits av två författare har författarna kunnat 
använda sig av varandra för att till högsta möjliga grad förhindra att några 
personliga åsikter eller subjektiva bedömningar påverkat resultatet av 
uppsatsen. Författarna är dock medvetna om att absolut objektivet inte är 
uppnåbart i kvalitativa studier.     

3.8.5.  Äkthet  

Äkthet innebär huruvida resultatet av en studie ger en rättvisande bild och en 
autentisk uppfattning om den socialt konstruerade verklighet som studien 
undersöker (Bryman & Bell 2013). Eftersom studien undersöker hur digitala 
risker identifieras och hanteras, faller det naturligt att revisorer som arbetar i 
den digitala revisionsprocessen studerades för att de kunde återberätta 
sanningsenlig och väsentlig data om forskningsproblemet. För att öka 
kunskapsnivån kring digitala risker gavs respondenterna möjlighet att ta del av 
resultatet av studien.      

3.9. Metod- och källkritik 

Även om uppsatsförfattarna, under hela studiens gång, varit måna om att 
uppnå en så hög kvalitet i studiens resultat som möjligt har de varit medvetna 
om de brister som faller naturligt av en kvalitativ forskningsansats. Bryman 
och Bell (2013) beskriver bland annat hur det alltid föreligger en viss 
subjektivitet i kvalitativa studier som är svår att komma ifrån. Thurén (2014) 
vidareutvecklar att författarnas tolkningar, vilka är grundläggande för 
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databearbetningen, kan leda till en subjektiv syn och att viktiga aspekter kan 
missas. I och med att uppsatsförfattarna är studenter och därför saknar 
arbetslivserfarenhet från revisionsbranschen finns en risk att datan tolkats fel 
(Thurén 2014). Detta framförallt då fackspråk använts av respondenterna 
under intervjuerna. Författarna har förhållit sig till subjektiviteten och risken 
för feltolkningar dels genom den respondentvalidering som erbjudits alla 
respondenter och dels genom att ställa följdfrågor under intervjuernas gång för 
att säkerställa att respondenterna uppfattats på rätt sätt.  

Vid intervjuundersökningar föreligger alltid en risk att respondenterna 
påverkas av den egendomliga situation som intervjun utgör och utformar sina 
svar utefter vad respondenten tror att intervjuaren vill höra (Patel & Davidson 
2011). Respondenterna kan medvetet vilja förfina eller dölja en del av 
sanningen för att inte uppfattats i negativ bemärkelse. Det har således 
förklarats, både för revisionsbyråerna och respondenterna, att syftet med 
studien inte var att hitta brister hos revisionsbyråerna eller i den enskilde 
revisorns arbete, utan att öka förståelsen för de risker digitaliseringen medför. 
Det ansågs därför inte föreligga någon anledning att tro att studiens 
respondenter medvetet skulle ge förfinade eller icke-sanningsenliga svar. 

Bryman och Bell (2013) framhäver också att kvalitativa studier ofta visar 
bristande transparens i beskrivningen av hur studien genomförts. I syfte att 
eliminera denna nackdel har uppsatsförfattarna försökt att tydligt presentera 
hur de gått tillväga i varje del av studien.  

Ett slumpmässigt urval är mer representativt än det bekvämlighetsurval som 
använts i denna studie (Bryman & Bell 2013). I och med vald urvalsmetod 
begränsas möjligheten att dra generella slutsatser vilket uppsatsförfattarna 
redan innan studiens början hade i åtanke. Av den anledningen ansågs inte 
urvalsmetoden påverkade studien i den mån att resultatet skulle blivit 
annorlunda om en annan urvalsmetod använts.    

3.9.1.  Alternat iva metoder  

Givet studiens syfte anser uppsatsförfattarna att det inte är möjligt att helt och 
hållet frångå intervjuer och ersätta dessa med någon annan forskningsmetod. 
Däremot skulle studiens resultat möjligtvis styrkas genom en kombination av 
intervjuer och observationer. På så sätt hade resultatet kunnat trianguleras7 och 

                                                
7 Att lyfta fram ett perspektiv ur olika synvinklar (Bryman & Bell 2013) 
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därför ansetts starkare (Bryman & Bell 2013). Kombinationen av intervjuer 
och fältobservationer hade dessutom kunnat ge en djupare förståelse för hur 
revisorer identifierar och hanterar digitala risker vid ett revisionsuppdrag. 
Omfattningen på denna uppsats, och den begränsade tid under vilken 
uppsatsen är skriven, i kombination med den höga arbetsbelastning som är 
typisk för revisionsbranschen under vårsäsongen gjorde det dock svårt för 
uppsatsförfattarna att komplettera intervjuerna med fältobservationer.  
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4. Empiri  

I följande kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts utifrån de teman som 
återfinns i intervjuguiden; revisionens utveckling, digitaliseringens påverkan på 
revisionsprocessen och riskidentifiering och hantering.  

4.1. Utvecklingen av den traditionella revisionen 

Enligt alla studiens respondenter har revisionsbranschen genomgått en stor 
förändring, framförallt under de två senaste åren, genom vilken arbetssättet 
gått från manuell pappershantering till att arbeta med stöd av digitala verktyg. 
Enligt ett par respondenter befinner sig branschen i skrivande stund i ett slags 
mellanläge. En respondent framhåller att “[…] just nu när man lite är i ett 
mellanting då folk fortfarande letar efter vägar och vilket sätt som är det bästa att ta”. 
Respondenterna är i samklang gällande revisionsbranschens strävan efter att 
bli helt och hållet digital men menar att den ännu inte är det. Ett antal digitala 
revisionsverktyg, som framförallt underlättar dokumentation och dataanalys, 
finns tillgängliga för alla respondenter. Fem av respondenterna beskrev att det 
finns stora förbättringar gällande programvaror att vänta inom de 
nästkommande åren. “Om man tänker på registeranalys till exempel, där är det ju klart 
att det går att bygga programvara som tittar igenom bokföringen och som ser om det är rätt 
eller fel. Där är vi ju inte jättebra än tror jag nog” menar en av de fem 
respondenterna.  

Samtliga respondenter framhäver att den revisionsmetodik som de använder 
grundar sig på byråns tolkningar av ISA-standarder. Båda revisionsbyråerna 
sätter sin egen prägel på sin revisionsmetodik med ISA-standarder som 
utgångspunkt. Två respondenter beskrev att den tolkning av ISA-standarder 
som gjorts i byråns revisionsmetodik är gjord på så sätt att revisionen ska vara 
“[…] snabb och effektiv” och samtidigt vara anpassad så att “[…] revisorn varken 
gör mer eller mindre än vad lagstiftningen och normgivare kräver”. Åtta av 
respondenterna framhävde att ISA är ett gediget regelverk och att det på grund 
av dess omfattning är missanpassat till små och medelstora svenska bolag, 
vilka är de som respondenterna i denna studie framförallt arbetar med. Detta 
bland annat genom att dokumentationskravet från ISA är alldeles för högt och 
att det saknar specifika rekommendationer kring digital riskhantering. 
Dessutom ansåg respondenterna att branschens utvecklingstakt är för snabb 
för att lagstiftare och normgivare ska ha en chans att hinna med. Tre av 
respondenterna beskrev hur missanpassningen av ISA-standarder lämnar 
utrymme för revisorns professionella bedömning. En av respondenterna 
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menade att “Man följer ISA men ibland kan man göra en professionell bedömning 
gällande ett specifikt bolag och anpassa granskningen efter det som är viktigt och väsentligt”. 
Detta utan att frångå god revisionssed vilket enligt respondenten utvecklas 
bland annat genom “[…] avgöranden i revisorsnämndens disciplinärenden”.  

På frågan om respondenternas arbetsmetodik har förändrats till följd av en 
ökad digitalisering och automatisering var svaren spridda. Sju av 
respondenterna svarade att arbetsmetodiken inte förändrats någonting på 
grund av digitaliseringen men att arbetssättet, genom vilket man genomför 
granskningen, har förändrats. En av respondenterna beskrev detta på följande 
sätt: “Metodik för mig betyder egentligen hur vi reviderar och vilken metod vi använder för 
revision, men om man tänker på revision via hur vi samlar in information och bearbetar den 
så ja där har den ju förändrats”. Vidare beskrev samma respondent att “[…] 
revisionsmetodiken är ISA, att ISA är vår metodik, så här ska vi revidera, och att 
arbetssättet blir en följd av hur vi ska uppnå det på det mest effektivaste sättet”. Flertalet 
respondenter lyfte även hur lagar och regler, väsentlighetaspekter och globala 
händelser såsom framförallt skadeståndsärenden, påverkat arbetssättet. Det 
beskrevs även hur revisionsbyrån och medarbetare hade en inverkan på varför 
arbetssättet ser ut som det gör, framförallt för nyanställda. En respondent 
beskrev det som “[…] att det är dom seniora som har ansvaret att guida in dom 
nyanställda att arbeta på ett visst sätt”.  Två av respondenterna svarade att de 
tyckte att metodiken har förändrats till följd av digitaliseringen av 
revisionsprocessen. En av dem lyfte att insamling och dokumentation av 
revisionsbevis har förändrats i och med digitaliseringen, och att det kräver mer 
IT-kunskaper. 

Respondenterna framhävde enhälligt att planeringsfasen är den viktigaste fasen 
i revisionsprocessen för att kunna identifiera väsentliga risker och genomföra 
revisionen på ett säkert och effektivt sätt. Det framkom av respondenternas 
svar att det även var så innan digitaliseringen av branschen påbörjades. En av 
respondenterna beskrev det som att “[…] man slipper lägga tid på oväsentligheter”. 
Ytterligare en respondent utvecklade att “Den viktigaste delen i revisionsprocessen är 
ju, och har alltid varit, planeringen. Vad vi ska fokusera på? Var ligger riskerna? Vad är 
väsentligt?”. En av de respondenterna med längst erfarenhet framförde att det 
under planeringsfasen förs en dialog mellan revisorn och kunden om 
väsentliga förändringar under räkenskapsåret.  
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4.2. Faktorer som påverkar revisorns möjligheter att identifiera och 
hantera risker 

De intervjuade respondenterna har på frågan om vad digitalisering innebär för 
dem svarat med en varierande omfattning. Tio av de tolv respondenterna har 
beskrivit digitalisering som processen att gå ifrån pappershantering med tunga 
pärmar för att istället använda digitala lösningar för lagring och 
dokumentation. Att arbeta “papperslöst” var ett vanligt förekommande uttryck 
under intervjuerna för att beskriva den utveckling som digitaliseringen 
medfört. Flera respondenter utvecklade deras definitioner om vad 
digitaliseringen av revisionsprocessen innebär. Fyra respondenter belyste att 
digitaliseringen innebar en effektivisering av revisorns dagliga arbete. Tre av 
dessa respondenter menade dessutom att informationsspridning inom 
revisionsteamet och mellan revisionsteamet och kunderna underlättats. Tre 
respondenter förklarade ytterligare att digitaliseringen på sikt kommer att 
medföra bättre system som kan utföra dagens manuella arbetsuppgifter. 

Enligt alla studiens respondenter är det viktigt att hänga med i den tekniska 
utvecklingen. En respondent menade att “Det är jätteviktigt! Jag tror man är rökt 
annars“. Anledningen till att respondenterna anser det viktigt skiljer sig till viss 
mån. Anledningar såsom effektivisering, konkurrenshänseende, intresse och 
påtryckningar från kunder var dominerande svar bland respondenterna. Åtta 
respondenter menade också att IT-kunskaper är grundläggande för att en 
revisor ska kunna identifiera och hantera digitala risker. Enligt respondenterna 
kan IT-kunskapen bli bättre hos dagens revisorer.  

Under intervjuerna ställdes även frågan om hur viktigt revisionsbyrån ansåg 
det vara att de hänger med i den tekniska utvecklingen. Även i denna fråga var 
respondenterna i samklang. Flera respondenter upplevde stora påtryckningar 
från revisionsbyrån och en respondent nämnde att “Våra kunder förväntar sig att 
dom ska lära sig av oss. Vi ska inte lära oss av dem egentligen, utan det är nog en del i att 
de anlitar just oss också”. Många respondenter lyfte att revisionsbyrån spenderar 
stora resurser på att vara i framkant av digitaliseringen och att digitaliseringen 
används som en konkurrensfördel, samtidigt som den används som en faktor 
för att locka till sig duktiga medarbetare. Sex respondenter framförde att 
intresset för att revisionsbyråerna arbetar digitalt beror till stor del på vart 
kunderna själva befinner sig i digitaliseringsprocessen. Två respondenter 
uttryckte vikten av att “[…] revisionsfirman är dom som måste anpassa sig till 
kunderna”. De menade att revisorn inte kan kräva av alla kunder att de levererar 
material digitalt till revisionsbyrån om de inte i övrigt är digitala. Resterande 
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sex respondenter framhävde också vikten av att revisionsbyråerna arbetar 
digitalt, men gör ingen koppling till vart kunderna själva befinner sig i 
digitaliseringsprocessen.  

Av tio respondenter framgick det att revisionsbyråerna erbjuder IT-utbildning 
i stor utsträckning till sina anställda, både i form av “E-learning” och som 
kurser. En respondent uttryckte att hen fick “[…] så mycket jag vill”. Även om 
båda revisionsbyråerna lägger stora resurser på att utbilda sina anställda inom 
IT-relaterade frågor fanns det två respondenter som ansåg att det behövs mer 
utbildning. En av de två respondenterna beskrev att “Det finns ingen vidare 
utbildning i frågan utan revisorer får ta ansvaret själva att lära sig genom att använda 
programmen”. Nio av respondenterna ansåg inte att det är svårt att hänga med i 
den tekniska utvecklingen och ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att arbeta 
digitalt. Resterande tre respondenter uttryckte att inget intresse fanns för att 
hänga med i utvecklingen och ansåg sig därför sakna tillräckliga kunskaper. En 
av de tre respondenterna som uttryckte att hen inte själv hade tillräckliga 
kunskaper för att arbeta digitalt nämnde att tillräcklig kunskap ändå fanns 
inom revisionsbyrån. Respondenten beskrev det på följande sätt: “Den är nog 
bättre i revisionsteamet. Framförallt har vi tillräcklig kunskap för att förstå när man 
behöver ta till någon form av expertis”.  

4.3. Riskidentifiering och riskhantering  

Samtliga respondenter var eniga om att förståelse för det reviderade bolaget 
och dess interna processer är grundläggande för att kunna identifiera och 
hantera risker. En respondent ansåg att “Förstå verksamheten är det viktigaste, 
förstår man inte verksamheten ska man inte heller vara revisor”. Ytterligare en 
respondent menade att “[…] så det är egentligen A och O, att man förstår 
verksamheten och att man förstår kedjorna, att man har kännedom om dem baserat på 
erfarenhet”. På frågan om vilka kunskaper respondenterna ansåg viktiga för att 
identifiera risker var erfarenhet en återkommande egenskap som nämndes av 
sju respondenter. En respondent beskrev att “Alltså kunskaper, jag skulle snarare 
säga att det handlar om erfarenhet. Rakt upp och ner“.  

Tillsammans med erfarenhet och kunskap om bolaget lyfte också sju 
respondenter fram vikten av att revisorn kommunicerar med kunderna och 
revisionsteamet om vilka risker som finns och vilka väsentliga förändringar 
som skett under räkenskapsåret. Tre respondenter lyfte att riskområden 
diskuteras inom revisionsteamet under planeringsfasen men menade också att 
riskerna kan omvärderas under revisionens gång, främst efter 
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förvaltningsrevisionen har genomförts. Åtta respondenter beskrev att när en 
risk väl identifierats spelar väsentligheten i den identifierade risken en stor roll. 
En respondent beskrev att om en risk för ett fel skulle innebära att en person 
skulle ändra sin uppfattning om bolaget är den att anse som väsentlig. 
Granskningsåtgärderna ökar i takt med att den identifierade riskens storlek och 
väsentlighet ökar. En respondent uttryckte att “Vi sätter upp tillräckligt många 
granskningsåtgärder egentligen som gör att vi känner att vi får tillräcklig komfort. Vad vi 
tycker om risken och om vi tycker att den är hanterad”. Enligt alla respondenter är det 
svårt att beskriva i generella drag hur en risk behandlas för att det är så 
beroende på situation. Sammantaget menade respondenterna att fler 
granskningsåtgärder utnyttjas när revisorn uppfattar att risken har en väsentlig 
påverkan på verksamheten.  

Alla studiens respondenter har beskrivit hur digitaliseringen av 
revisionsprocessen har inneburit både för- och nackdelar. Tre av 
respondenterna förklarade att det finns en risk att revisorer blir för beroende 
av ha internetuppkoppling och att ha tillgång till de digitala revisionsverktygen 
för att kunna arbeta. “Nästan allt vi gör bygger på att man är uppkopplad på något 
sätt. Jag tror att vissa verktyg inte ens funkar i offline-läge” beskrev en respondent. 
Utöver att revisorerna blir låsta till programmen och att alltid vara 
uppkopplade fann sex respondenter en risk i att de blir låsta till checklistor och 
de granskningsåtgärder som systemen föreslår. En respondent beskrev att 
“Risken är väl att man bara kryssar i någonting och klipper in någonting för att det ska 
göras så, man tänker inte så mycket vad man gör”.  Många respondenter beskrev 
också ett närliggande problem i att både revisorer och kunder förlitar sig för 
mycket på digitala system, såsom redovisningsverktyg och analysprogram. 
Genom att förlita sig enbart på systemen, upplevde fem respondenter att de 
riskerade att tappa helhetsperspektivet och därmed den övergripande kunskap 
som krävs för att utföra en revision. En respondent beskrev denna risk på 
följande sätt: 

“Det är det som är problemet, att få sunt förnuft att lira med den 
digitala teknologin och nya verktyg. Det blir en liten skärning mellan 
det när man kommer helt ny utan erfarenhet och fokuserar på 
tekniken och så sitter det gamlingar där som inte kan tekniken men 
har det där med övergripande förnuft. Det gäller att det lirar då, att 
man får något samspel, att man lär av varandra och är öppen med 
det.” 

Respondenterna skiljde på att fastna i systemen och att lita på systemens 
output. De gjorde också skillnader på svenska standardsystem och system där 
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företagsanpassningar var möjliga. Nio av respondenterna beskrev att 
standardsystem går att lita på utan att göra någon vidare systemgranskning. 
Istället för att ta in en IT-revisor för att granska uppbyggnaden av systemet, 
ansåg de att det var nog att i sådana system granska transaktionsflöden, ta 
stickprov och kontrollera attestensflöden. De beskrev även att ytterligare IT-
granskning görs på system med företagsanpassningar men att det generellt sätt 
gäller för större bolag. “Generellt sett är det bara på dom stora bolagen där de har stora 
system med stora processer som vi kallar in IT-revisorer. Det förekommer i princip aldrig på 
dom mindre uppdragen” beskrev en respondent. Eftersom en djupare IT-
granskning, i generella termer, endast görs på större uppdrag finns det en risk 
att felaktigheter slinker igenom på mindre och medelstora uppdrag. En 
respondent beskrev dock att då det rör sig om väsentliga felaktigheter 
upptäcks dessa i den övriga granskningen. Hen beskrev att mindre 
felaktigheter kan “[…] slinka igenom men då gör ju vi bedömningen att det inte är 
någon större skada skedd egentligen”. 

På grund av att revisionsbranschen befinner sig i ett mellanläge har flera 
respondenter beskrivit risker som följer av att digitaliseringens implementering 
inte än är helt slutförd. Tre respondenter beskrev en ökad risk i 
revisionsprocessen när kunder inte är lika digitaliserade som revisionsbyrån 
själva är eftersom de då måste försöka matcha sitt digitala arbetssätt med 
kundens manuella arbetssätt. Ytterligare tre respondenter beskriver att revisorn 
blir mer låst till kontoret och kommer därmed inte i kontakt med kunden på 
liknande sätt som tidigare. “Hela tiden måste vi ha sex olika program för att kunna 
genomföra en revision och det är ganska mycket och det gör det hela svårare att kunna jobba 
ute hos kund egentligen” beskrev en respondent. Respondenterna menade att 
revisorn inte kan uppnå en tillräcklig förståelse för verksamheten om hen 
enbart utför revisionen från kontoret. Samtidigt menade flera respondenter att 
det är enklare att komma ut till kund efter implementeringen av digitala 
verktyg. En respondent lyfte att hen “[…] tror att det kan vara ganska viktigt just 
för att underlätta deras arbete också, så ju mer digital man blir desto lättare blir det att åka 
ut till kunden, man får med sig alla saker bara att ta med sig datorn”. Två 
respondenter framhävde att det finns en risk i att ett enhetligt sätt att arbeta 
och dokumentera inte än har uppnåtts. Detta leder enligt respondenterna till 
en mindre effektiv revision och att en risk för att missa väsentligheter finns.  

Istället för att digitaliseringen medför fler och större risker menade majoriteten 
av respondenterna att det snarare är tvärtom. “Risker, det vet i tusan, hanterar man 
digitaliseringen rätt så tror jag att det är en ökad säkerhet.” beskrev en respondent. 
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Majoriteten av respondenterna menade att om digitaliseringen hanteras på rätt 
sätt erbjuder den en möjlighet att exempelvis låsa behörigheter för att göra 
vissa åtgärder i systemen. Därmed uppnås en högre säkerhet än tidigare. 
Dessutom berättade fem respondenter att digitaliseringen har inneburit en 
högre spårbarhet eftersom elektroniska åtgärder loggas tillsammans med den 
användare som genomfört åtgärden. En respondent beskrev att “Man kan ju 
göra mer avtryck hela tiden, vad man har gjort och det loggas hela tiden så att där tänker 
jag att det nästan är tvärtom”. En sammantagen åsikt som respondenterna delar är 
att riskerna egentligen inte är fler, utan att de bara har omvandlats.  

Risken för dataintrång och för att känslig information, till följd av 
digitaliseringen, läcker ut till obehöriga användare, inkluderas inte i 
granskningen enligt samtliga respondenter. De beskrev att detta faller utanför 
revisorns arbetsbeskrivning och menade att det är upp till kunden att 
säkerställa sin IT-säkerhet.   

Huruvida det är lättare att manipulera digitala dokument, i jämförelse med 
analoga dokument, var respondenterna oense om. Sex respondenter 
framhävde att risken för manipulation inte har blivit större i och med 
digitaliseringen. Ett vanligt förekommande svar var i stil med vad en 
respondent beskrev som att "Man kan ju fuska likaväl på papper som på datorn". 
Ingen respondent hade tidigare stött på manipulerade dokument. Enligt fyra 
respondenter har digitala verktyg gjort det enklare att manipulera dokument. 
Resterande respondenter var kluvna i frågan och lyfte exempel som påvisade 
att det är lättare samtidigt som de diskuterade svårigheten i att manipulera 
dokument digitalt. "Det har blivit lättare om man har den kunskapen, jag tror inte att 
så många av våra kunder har den kunskapen till att börja med” beskrev en av de två 
kluvna respondenterna. 

Alla studiens respondenter beskrev ingen egentlig skillnad före gentemot efter 
digitaliseringen av revisionsprocessen gällande hur revisorn identifierar och 
hanterar risker i ett revisionsuppdrag. En respondent beskrev exempelvis att 
“Du kan komma fram till samma slutsats genom att göra en revision ‘the old fashioned 
way’ men det tar längre tid”.  Två respondenter belyste dock att träffsäkerheten i 
riskidentifieringen blivit bättre när digitala analysverktyg finns tillgängliga. De 
två respondenterna menade att digitala analysverktyg inneburit att revisorn på 
ett enklare sätt kan hantera stora mängder data. 

På frågan vad som krävs för att ett revisionsbevis ska anses tillförlitligt svarade 
samtliga respondenter att externa bekräftelser är mer tillförlitliga än 
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bekräftelser som kommer direkt ifrån bolaget. Två av respondenterna ansåg att 
ett analogt revisionsbevis är mer tillförlitligt än digitala eftersom revisorn då 
kan “[…] känna på pappret att det är en riktig underskrift”. Både respondenterna 
menade samtidigt att deras IT-kunskaper var låga för att hantera digitala 
revisionsbevis. Två av respondenterna delade inte denna mening och hävdade 
istället att digitala revisionsbevis är mer tillförlitliga än analoga revisionsbevis 
då de “Snarare ibland kan att vara bättre med digitala. Det känns som att det är lättare 
att förfalska saker som är utskrivna”. Sju av respondenterna ansåg inte att det var 
någon skillnad i tillförlitlighet mellan analoga och digitala revisionsbevis. 

På frågan om hur revisorn tar risken att datasystem kan framställa felaktig 
information i beaktning svarade fyra respondenter att det inte egentligen är 
systemet som är risken, utan att det istället är människorna som manövrerar 
systemet.  Fem respondenter menade att revisorn alltid måste kritiskt granska 
rapporter från system och inte lita blint på dem. Tre respondenter framhävde 
att det inte finns granskningsåtgärder i revisionsprocessen som kontrollerar 
kundens IT-kunskaper. Fem respondenter hävdade dock att kunskapen 
kontrolleras indirekt, framförallt i förvaltningsrevisionen, då intern kontroll 
granskas. Revisorn får då en uppfattning om hur duktiga kunderna är i deras 
egna system.  

De auktoriserade revisorerna som intervjuades i studien fick frågan om hur de 
säkerställde att medlemmarna i revisionsteamet beaktat risker som är relaterade 
till digitaliseringen av revisionsprocessen. Fyra av de sju auktoriserade 
respondenterna beskrev då att de helt enkelt litar på att de övriga 
medlemmarna i teamet har den kunskap som krävs för att identifiera och 
hantera digitala risker. En respondent formulerade sig enligt följande: "Jag får 
lita på att managern eller någon som managern har utsett har tillräckligt höga kunskaper". 
En annan respondent förklarade att det hela bygger på ” […] ett internt och 
ömsesidigt förtroende”. I övrigt lyfte respondenterna att kommunikationen inom 
revisionsteamet, genomgång av dokumentation och tillförlitligheten till den 
metodik som byrån utformat och tolkat ligger som grund för den 
auktoriserade revisorns tillfredsställelse. En respondent förklarade att hen som 
påskrivande revisor inte nödvändigtvis behövde vara den i teamet som låg i 
framkant gällande digitaliseringen “[…] så länge kunskapen finns inom teamet”.  

Varje intervju avslutades med frågan om respondenten sammantaget ansåg att 
digitaliseringen av revisionsprocessen ökade möjligheten att med all 
väsentlighet uttala sig om kundens räkenskaper och förvaltning. Enligt sju 
respondenter har digitaliseringen ökat träffsäkerheten i revisionen och 
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möjligheten att analysera mer data. I och med detta menade respondenterna 
att revisorn fick mer tid till de väsentliga riskerna i revisionsprocessen. Två 
respondenter framhävde att digitaliseringen har förbättrat revisionsprocessen 
men underströk att det kommer bli ännu bättre i framtiden. Ytterligare två 
respondenter menade att digitaliseringen förbättrar revisionsprocessen med 
tillägget “[…] om man använder digitaliseringen på rätt sätt”. Den respondent som 
inte ansåg att digitaliseringen ökade möjligheten att uttala sig menade att 
branschen är i ett mellanläge och att det i dagsläget inte spelar någon roll om 
revisionen utförs manuellt eller med hjälp av digitala verktyg.  
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5. Analys  

Kapitlet inleds med en analys kring hur digitaliseringen har påverkat revisionsbranschen för 
att sedan gå över till att beröra vilka faktorer som påverkar revisorns möjlighet att 
identifiera och hantera risker. Avslutningsvis följer en analys kring riskidentifiering och 
riskhantering kopplad till tidigare forskning i den teoretiska referensramen.  

5.1. Utvecklingen av den traditionella revisionen  

I den framtidsstudie som Krafft och Kempe (2015) tog fram, fastställdes det 
att revisionsbranschen genomgått en stor teknologisk utveckling de senaste 
åren. Alla respondenter i denna studie framhävde en liknande bild men 
beskrev att branschen just nu befinner sig i ett mellanläge. Respondenterna har 
framfört delade meningar till vad den egentliga drivkraften var till att 
branschen digitaliserats. Flera av respondenterna hävdade att anledningen till 
digitaliseringen var att kunderna blivit mer digitala och därmed kräver att 
revisionsbranschen tar efter, vilket går i linje med vad Bierstaker et al. (2001) 
presenterat. Dessutom finns en förväntan från samhället i stort att 
revisionsbranschen ska bli mer digital och i skrivande stund ligger branschen 
efter samhället gällande IT-mognad.  

Anledningen till att branschen digitaliseras kan således förklaras med 
Suchmans (1995) och Powers (2003) tankar, att företag vill agera inom det 
socialt konstruerade system som samhället består av. Om respondenterna inte 
tar an digitaliseringen, riskerar de att agera i dissonans med den generella 
uppfattningen kring vad legitimt företagande innebär och syftet med 
revisionen, att inge komfort, legitimitet och förtroende till ett bolags finansiella 
rapporter och förvaltning, äventyras. Anledningen till digitaliseringen kan inte 
enbart kopplas till legitimitetsteorin utan också till DiMaggio och Powells 
(1983) tankar kring institutionella påtryckningar. Om respondenterna inte tar 
efter konkurrenter och övriga i branschen riskerar de att förlora sin licens att 
fortleva. Med anledning av att samhället kräver en digitalisering av revisionen 
kan det antas att revisorns arbetssätt med största sannolikhet kommer vara 
påverkad av än fler digitala verktyg om några år, precis som Krafft och Kempe 
(2015) förutspådde.  

Respondenterna beskrev hur deras arbetssätt, till följd av digitaliseringen av 
revisionsprocessen, redan förändrats men att revisionsmetodiken fortfarande 
är sig lik. Metodiken bygger på lagstiftning och standarder, framförallt ISA. 
Eftersom ISA är ett övergripande regelverk har tolkningar gjorts av varje 
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enskild revisionsbyrå och det är dessa tolkningar som legat till grund för 
utformningen av de digitala revisionsverktygen som revisionsbyråerna 
använder sig av. Även om tolkningarna på varje byrå inte är identiska kan detta 
ändå härledas till DiMaggio och Powells (1983) uttryck institutionell 
isomorfism. Revisorernas arbetssätt påverkas av institutionella aktörer såsom 
IAASB och FAR.  

Dickson (2007) beskriver hur revisionsbyråernas digitala revisionsverktyg 
säkerställer att revisionsmedarbetarna följer lagar och regler. De program som 
respondenterna använder är så välutvecklade att revisorn kan ta stöd av 
revisionsverktygen under revisionsprocessen för att säkerställa att den 
arbetsbörda som lagts ned är tillräcklig och i led med vad lagar och 
rekommendationer kräver. Utifrån Pentlands (1993) tankar kring komfort kan 
revisionsverktygen verka för att revisorn ska uppnå en känslomässig respekt 
och en tillförlitlighet för sitt eget och andras arbete. Att respondenterna 
dessutom beskrev att ISA-standarder är för omfattande för små och 
medelstora bolag, som Janvrin et al. (2008) också uttryckt, gör att 
revisionsverktygen kan inge ytterligare komfort. Om revisorn tar stöd av 
revisionsverktygen och utför sin granskning i linje med den arbetsgång som 
verktyget föreslår, kommer granskningen att gå djupare än vad som egentligen 
krävs på dessa typer av bolag. Revisionsverktygen gör dessutom att 
granskningsåtgärder inte glöms bort och ger förslag på eventuella risker 
baserat på liknande bolag och branschfaktorer, vilket också hjälper revisorn att 
uppnå komfort.   

Lombardi et al. (2014) utvecklade fördelarna med digitala verktyg och hävdade 
att tid som tidigare lagts på enklare uppgifter idag kan utföras av digitala 
verktyg istället för att manuellt utföras av revisorer. Respondenterna 
konstaterade att de redan idag använder ett antal digitala revisionsverktyg, som 
framförallt underlättar dokumentation och dataanalys i deras dagliga arbete. 
Trots att respondenterna ännu inte arbetar helt digitalt och att de fortfarande 
försöker hitta de mest effektiva revisionsverktygen och arbetssätten, har 
revisionsprocessen effektiviserats till följd av digitaliseringen. Fem 
respondenter tillade att det kommer att komma flera stora förbättringar 
gällande programvaror inom de nästkommande åren vilka kommer att 
effektivisera ytterligare. I och med ett förenklat arbetssätt, där digitala 
revisionsverktyg tar över de enkla uppgifterna, kan större fokus läggas på de 
väsentliga riskerna i ett bolag. Någonting som Lombardi et al. (2014), Janvrin 
et al. (2008) och Han et al. (2016) har lyft i deras tidigare forskning.  
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Genom att revisorn på så sätt kan lägga mer tid åt de mest väsentliga riskerna, 
blir ett uttalande i en revisionsberättelse mer träffsäkert och baserat på mer 
väsentlig data. Träffsäkerheten i de dataanalyser som utförs av revisorer i 
dagsläget kommer troligtvis att förbättras ytterligare i framtiden med tanke på 
teknologins snabba utvecklingstakt. Den ökade träffsäkerheten borde också 
göra det lättare för revisorn att föra över den komfort som skapats under 
revisionsprocessen till andra, både inom och utom revisionsteamet (Pentland 
1993). Att många granskningsåtgärder kommer att kunna utföras av digitala 
verktyg borde leda till att fler revisioner kan utföras enbart från revisorns 
kontor. Viktigt är då att revisorer tar sig tid att besöka kunden för att inte 
missta den förståelse för bolaget som är viktig för att risker ska kunna 
identifieras och hanteras.   

I den teoretiska referensramen lyftes vikten av att normgivning och 
lagstiftning hänger med i den teknologiska utvecklingen för att ge stöd och 
vägledning till verksamma revisorer om hur de ska förhålla sig till 
digitaliseringen av revisionsprocessen (Krafft & Kempe 2015). Många av 
respondenterna i denna studie var överens om att hastigheten på utvecklingen 
varit så snabb att lagstiftning och normgivning inte kunnat hänga med. Istället 
menar dessa respondenter att det framförallt är avgöranden i 
revisorsnämndens disciplinärenden, globala händelser såsom 
skadeståndsärenden och institutionella krafter, som isomorfism och 
upplärning på revisionsbyrån, som styr hur revisorn ska förhålla sig till digitala 
risker. Eftersom normgivningen haltar bör det bli svårt för en revisor att 
upprätthålla god revisionssed. Utifrån ett institutionellt perspektiv, i enlighet 
med DiMaggio och Powell (1983), finns det ändå ingenting som tyder på att 
det föreligger en risk att revisorn inte kan upprätthålla den goda 
revisionsseden. Trots att tydliga rekommendationer om hur revisorn ska 
förhålla sig till digitala risker saknas i ISA-standarder (Janvrin et al. 2008), 
täcker institutionen upp tillräckligt genom att utforma praxis så att den goda 
revisionsseden kan upprätthållas.  

5.2. Faktorer som påverkar revisorns möjligheter att identifiera och 
hantera risker 

Redan år 1984 menade Vasarhelyi (1984) att kunskap och utbildning var två 
viktiga förutsättningar för att digitaliseringen skulle leda till en bättre revision. 
På senare år har Marténg (2014) och Krafft och Kempe (2015) uttryckt 
liknande tankar och hävdat att IT-kunskap är grundläggande för både revisorer 
och kunder och att de generella IT-kunskaperna hos revisorer är för låga. 



47 
 

Resonemanget återfanns hos åtta respondenter som också menade att IT-
kunskaper är grundläggande för att en revisor ska kunna identifiera och 
hantera digitala risker. De underströk också att IT-kunskaperna kan bli bättre 
hos dagens revisorer. Med tanke på vilka typer av bolag respondenterna 
reviderar är det inte förvånande att kunskapsnivån ligger på den låga nivå som 
den gör. Vad som dock överraskar är att alla respondenter betonat vikten att 
följa med i den tekniska utveckling som sker i branschen och att stora krav 
ställs från revisionsbyråerna att de också gör detta. Eftersom kunskap skapar 
legitimitet, både för kunder och andra intressenter, bör den kontinuerligt 
utvecklas. Anledningen till varför verkligheten inte överensstämmer med 
teorin kan förklaras av att branschens utveckling har varit väldig snabb och de 
kunskaper revisorerna besitter idag än så länge har varit tillräckliga för att 
kunna utföra träffsäkra revisioner på små och medelstora bolag. Studiens 
respondenter upplevde inte att den låga kunskapsnivån utgjorde någon 
egentlig risk i revisionerna de utför. De upplevde att de har tillräckliga 
kunskaper för att inse när en kunds system är för komplicerat och då finns det 
i många av fallen hjälp att tillgå inom revisionsteamet. I de fall kunskapen inte 
återfinns inom teamet finns det på båda de studerade revisionsbyråerna en IT-
avdelning som hjälper revisorerna med komplicerade IT-frågor. Sammantaget 
med den ackumulerade kunskapsnivån som finns inom revisionsbyråerna kan 
legitimitet (Suchman 1995) uppnås. Även om den individuella revisorn inte 
själv kan uppnå en tillräcklig nivå av säkerhet att en kunds IT-system är 
korrekt, kan revisorn känna komfort (Pentland 1993) till det stöd som IT-
revisorerna inom revisionsbyrån tillhandahåller. I takt med att regelverk och 
normgivning utvecklas kommer säkerligen större krav att ställas på revisorers 
IT-kunskaper.  

Kunskapsnivån går hand i hand med den utbildning revisorer genomgår inom 
ämnet digitalisering. Han et al. (2016), Banker et al. (2002) och Kempe (2013) 
uttryckte alla vikten av att revisorn ständigt utbildas i frågor som rör IT-system 
och den allmänna utvecklingen inom teknikbranschen. Av majoriteten av 
respondenterna framgick det att revisionsbyråerna spenderar stora resurser på 
utbildning och erbjuder IT-utbildning, både i form av “E-learning” och som 
kurser. Att båda de undersökta revisionsbyråerna lägger stora resurser på att 
utbilda sina medarbetare i IT-relaterade frågor tyder på att revisionsbyråerna 
vill framstå som legitima gentemot kunder och andra intressenter genom att 
handla inom de samhälleliga normer som Suchman (1995) och Power (2003) 
behandlar. Dessutom kan det relateras till det som DiMaggio och Powell 
(1983) benämner som isomorfism relaterad till konkurrens. Eftersom 
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revisionsbranschen är präglad av hög konkurrens och att den samhälleliga 
normen är positivt inställd till digitaliseringen, är det viktigt för de studerade 
revisionsbyråerna att hänga med i den tekniska utvecklingen. Om 
revisionsbyrån inte hänger med kommer de inte att uppfattas som legitima och 
därmed riskera att mista kunder till konkurrenter. I och med att 
utbildningsmaterial finns att tillgå på båda de studerade revisionsbyråerna, 
kommer respondenternas kunskapsnivå med all sannolikhet att stiga. 
Framförallt eftersom kraven på IT-kunskaper kommer att öka från normgivare 
och lagstiftare. Eftersom kunskap är en faktor som påverkar möjligheten att 
identifiera och hantera digitala risker, ställs stora krav på att revisionsbyråerna 
förmedlar den utbildning som det kräver. Med tanke på det material som finns 
att tillgå för varje revisor är revisionsbyråerna ändå väl utrustade för 
framtidens utbildningskrav.     

Enligt studiens respondenter var det, utöver IT-kunskaper, framförallt 
erfarenhet, branschkunskaper och förståelse om det reviderade bolaget som 
var nyckelfaktorer till att de mest väsentliga riskerna identifieras och hanteras 
på rätt sätt. Både erfarenheter och branschkunskaper är sådana kunskaper som 
revisorn erhåller under hela sin yrkesverksamma karriär. Ju längre en revisor 
arbetat inom revisionsyrket desto större erfarenhet och branschspecifika 
kunskaper samlar hen på sig och ju bättre möjlighet har hen för att identifiera 
väsentliga risker och hantera dem. Eftersom en stor del av den granskning 
som görs i ett revisionsuppdrag utförs av revisorsassistenter, som oftast 
besitter mindre erfarenheter och kunskaper om bolagens verksamhet och dess 
omgivning, är det av högsta vikt att kommunikationen och spridningen av 
information inom revisionsteamet görs effektivt. Detta så att kunskaper och 
erfarenhet kan kommuniceras till alla inom teamet så att teammedlemmarna 
arbetar med de risker som är av störst väsentlighet och att de hanterar dem på 
bästa möjliga sätt.  

Respondenterna beskrev att riskidentifiering är en process där tyngdpunkten 
ligger i planeringsfasen. Den information som inhämtats genom 
kommunikation mellan revisorn och kunden i planeringsfasen måste 
kommuniceras på ett smidigt sätt inom teamet för att granskningen ska bli 
effektiv och träffsäker. Precis som både Chang et al. (2011) och Banker et al. 
(2002) påstod, menade denna studies respondenter att digitaliseringen 
underlättar kommunikationen och informationsspridningen både inom 
revisionsteamet men även mellan teamet och kunden. Detta gör både att den 
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generella kunskapsnivån hos revisorerna ökar och att revisionen blir mer 
träffsäker genom att fokus riktas mot högriskområden.  

5.3. Riskidentifiering och riskhantering  

I tidigare forskning har det beskrivits flera risker som uppstått som en följd av 
att revisionen har digitaliserats. Bierstaker et al. (2001) beskrev bland annat att 
såväl revisorer som kunder förlitar sig för mycket på digitala verktyg och att de 
ger programmen för stort förtroende. Empirin i denna studie är däremot mer 
spridd gällande detta. Några av respondenterna beskrev hur det finns en risk 
att revisorn fastnar i de checklistor av granskningsåtgärder som 
revisionsverktyget föreslår och på så sätt tappar helhetsperspektivet över 
revisionen. Samtidigt menade flera respondenter att revisionsverktygen endast 
används som stöd för granskningen vilket tyder på att den professionella 
skepticismen, som Hanson (2014) belyst, faktiskt genomsyrar hela revisionen.  

Denna problematik är beroende av från vilket perspektiv en väljer att titta på 
den. Om en väljer att se på de digitala revisionsverktygen som att de för med 
sig en risk att revisorn skulle låsa sig till checklistor och tappa 
helhetsperspektivet, är det grundläggande att de seniora revisorerna lär upp 
nyanställda på ett korrekt sätt så att den professionella skepticismen säkerställs. 
Även på lägre nivåer på revisionsbyråerna. Om en istället ser på 
revisionsverktygen som ett stöd för granskningen så bidrar de snarare till att 
kvaliteten på revisionen höjs genom att granskningsåtgärder inte glöms bort. 
Dessutom bidrar då också programmet i sig till att nyanställda revisorer lär sig 
arbetssättet snabbare. Någonting som Power (2003) menade har en 
legitimerande verkan.  

Wright och Wright (2002) menade att digitala verktyg i sig kan innebära risker 
som revisorer måste ta hänsyn till under revisionen genom att fel kan gå förbi 
obemärkta på grund av att kodningen i verktyget är felaktig. Respondenterna 
utvecklade vad tidigare forskning antytt och menade att en uppdelning bör 
göras mellan svenska standardsystem och system där företagsanpassningar är 
möjliga. De beskrev hur en kan lita på att standardsystem fungerar relativt 
felfritt eftersom de saknar möjligheten att göra anpassningar, samt att de är 
kvalitetstestade i flera led. Intressant angående standardsystemen är dessutom 
att den av respondenterna som hade en bakgrund som systemvetare 
bekräftade dess tillförlitlighet. På de system som respondenterna kallade för 
“egenbyggda”, utförs en mer ingående granskning, framförallt under 
förvaltningsrevisionen, där transaktionsflöden, behörighetsbegränsningar och 
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attestenser kontrolleras. Arbetssättet är i enlighet med vad Wright och Wright 
(2002) föreslagit i tidigare forskning. Utöver systemens funktionalitet kan 
revisorn under förvaltningsrevisionen skapa sig en uppfattning om kundernas 
IT-kunskaper och om hur kunderna använder sina system för att på bättre sätt 
identifiera eventuella risker och hantera dessa genom att anpassa granskningen 
efter dem.    

Anpassningen av granskningen, beroende på vilket system som kunden 
använder och den kunskapsnivå som kunden besitter, går i linje med vad både 
Vasarhelyi (1984) och Bierstaker et al. (2001) beskrivit och kan förklaras 
utifrån The Audit Risk Model, se figur 1. Utifrån modellen kan ett 
standardsystem antas ha en låg kontrollrisk eftersom det saknar 
anpassningsmöjligheter. Om kunden dessutom besitter goda kunskaper om 
hur systemen fungerar blir även den inneboende risken låg. Med låg 
kontrollrisk och inneboende risk finns utrymme för upptäcktsrisken att vara 
relativt hög utan att den totala revisionsrisken blir ohanterligt hög. Det innebär 
i praktiken att revisorn inte behöver granska ett sådant system lika ingående 
som om scenariot hade varit det omvända, att både kontrollrisken och den 
inneboende risken hade varit höga.  

Oavsett om en kund använder ett standardsystem eller ett anpassningsbart 
system, har respondenterna beskrivit att det alltid finns en risk att fel slinker 
igenom på grund av systemet i sig. Samtidigt beskrev respondenterna att fel 
oftare kan kopplas till den person som manövrerar systemet, än till systemet i 
sig. Gällande de fall då fel faktiskt lyckas gå förbi obemärkta bör en dock gå 
tillbaka till definitionen av vad en revisionsrisk egentligen är. I ISA-315 
beskrivs det att en revisionsrisk är den grad till vilken det finns anledning att 
tro att väsentliga felaktigheter finns i ett bolags räkenskaper och förvaltning 
(ISA 315). FAR beskriver ytterligare att en revisionsrisk innebär att en revisor 
skulle göra ett oriktigt uttalande kring ett bolags finansiella rapporter och 
förvaltning, baserat på väsentliga felaktigheter (FAR 2006). I båda 
definitionerna inkluderas begreppet väsentliga felaktigheter. Väsentliga 
felaktigheter är sådana fel som skulle innebära att en intressent skulle ändra 
uppfattning om bolaget. Om ett väsentligt fel skulle uppstå, enbart på grund 
av ett systemfel, skulle detta fel dock upptäckas i den övriga granskningen. Om 
ett oväsentligt fel, å andra sidan, skulle uppstå på grund av ett systemfel skulle 
det egentligen inte spela så stor roll eftersom det inte skulle påverka revisorns 
slutsatser om bolaget.   
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Såväl Dzuranin och Malaescu (2016) som Kempe (2013) lyfte risker i att 
dokument lättare kan manipuleras med hjälp av digitala verktyg. 
Respondenterna i studien var oense i denna fråga. Flertalet respondenter 
nämnde att det är viljan att fuska som är avgörande, inte verktygen i sig. Om 
det enbart är viljan att fuska som är den främsta drivkraften till att dokument 
manipuleras, finns inget egentligt stöd för att antalet manipulerade dokument 
skulle ha ökat i och med digitaliseringen. Detta på grund av att möjligheten att 
fuska även fanns innan revisionsprocessen digitaliserades. Det borde i så fall 
finnas lika många manipulerade dokument i skrivande stund som tidigare. Om 
sanningen istället är, som några respondenter framhävt, att det blivit enklare 
att manipulera dokument med digitala verktyg, skiftas perspektivet på 
problematiken. Med bättre verktyg att manipulera dokument skulle antalet 
manipulerade dokument också öka. Inget stöd för att detta skulle vara sant 
återfinns dock i denna studie då alla respondenter sagt att de aldrig själva stött 
på manipulerade dokument. Att det har blivit enklare att manipulera dokument 
är en risk alla revisorer idag måste ta i beaktning under en revision. Risken att 
stöta på manipulerade dokument bör dock stiga i och med ökad storlek på det 
reviderade bolaget. Risken är låg för de revisorer som deltagit i denna studie, 
givet storleken på de bolag de arbetar med, att stöta på manipulerade 
dokument. Kunskapen är väsentlig för att kunna manipulera dokument och 
respondenternas uppfattning var att ytterst få besitter de kunskaper som krävs 
för att kunna göra det på ett trovärdigt sätt.  

Ytterligare en risk som Krafft och Kempe (2015) beskrivit var att 
tillförlitligheten i digitala revisionsbevis är lägre än tillförlitligheten i analoga 
pappersbaserade revisionsbevis. Majoriteten av studiens respondenter menade 
att det inte föreligger någon skillnad i tillförlitlighet i digitala kontra analoga 
revisionsbevis. Att inte alla respondenter är överens kan grunda sig i den låga 
kunskapsnivån hos de två respondenter som hävdade att analoga 
revisionsbevis var mer tillförlitliga. Att det ska föreligga någon skillnad i 
tillförlitlighet mellan analoga och digitala revisionsbevis kan ifrågasättas. 
Istället för att fokusera på om revisionsbeviset är i pappersform kontra digital 
form, bör fokus ligga på väsentligheten i revisionsbeviset. Vid väsentliga risker 
bör revisionsbeviset bestå av fler externa bekräftelser för att tillstyrka dess 
tillförlitlighet så att en tillräcklig nivå av komfort (Pentland 1993) kan uppnås. 
Det viktiga är att revisorn fokuserar på att revisionsbeviset uppfyller dess 
egentliga uppgift, att styrka räkenskapspåståendets korrekthet oavsett om 
beviset är analogt eller digitalt. Viktigt är också att revisorn kan använda den 



52 
 

professionella skepticism som arbetet kräver och analysera om revisionsbeviset 
styrker det påstådda räkenskapspåståendet.   

Sammantaget var studiens respondenter positivt inställda till att 
revisionsbranschen digitaliserats. De ansåg att digitaliseringen inte medför fler 
och större risker utan att det snarare är tvärtom. De digitala risker som finns 
behandlas, likt vilken annan väsentlig risk som helst, till dess att tillräcklig 
komfort uppnåtts (Pentland 1993). Det finns därmed inget stöd i denna studie 
för vad Han et al (2016) och Drew (2015) menade med att digitaliseringen 
leder till högre och fler revisionsrisker. Av anledningarna att 
revisionsbranschen utvecklas i snabb takt och att den verklighet som studerats 
inte är möjlig att studera i exakt samma kontext igen, kan denna analys endast 
göras gällande det läge inom vilket respondenterna befinner sig i skrivande 
stund.    
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6. Slutsatser 

I kapitlet presenteras de mest centrala slutsatserna som dragits utifrån denna studie. Med 
den teoretiska referensramen och den insamlade empirin som grund kommer slutsatser att 
presenteras för att besvara forskningsfrågorna. Avslutningsvis görs en reflektion kring 
studiens genomförande samt förslag ges till fortsatt forskning. 

För att uppfylla studiens syfte, att förstå hur revisorer identifierar och hanterar 
de risker digitaliseringen medför vid inhämtandet och användandet av digitala 
revisionsbevis, besvaras studiens forskningsfrågor nedan.  

6.1. Vilka faktorer påverkar revisorns möjligheter att identifiera och 
hantera risker i den digitala revisionsprocessen? 

En viktig slutsats är att IT-kunskaper är en grundläggande faktor som påverkar 
möjligheten att identifiera och hantera digitala risker. Utan tillräckliga 
kunskaper kan de intervjuade revisorerna inte inge legitimitet mot kunderna 
och samhället och revisionens syfte äventyras. Att IT-kunskapen hos 
respondenterna i denna studie är något låga är de medvetna om. Detta är 
någonting som i rådande stund inte påverkar deras förmåga att identifiera och 
hantera digitala risker eftersom de kan ta stöd i deras dagliga arbete av IT-
revisorer om det behövs. En förutsättning för att revisorerna ska kunna 
utveckla sina IT-kunskaper i framtiden är utbildning. Det kan konstateras att 
revisionsbyråerna har satsat stora resurser på utbildning och att de även 
kommer göra så i framtiden. 

I skrivande stund är det svårt för lagstiftning och normgivare att hänga med i 
utvecklingen vilket innebär att institutionen, medarbetare och 
revisionsbyråerna själva måste stå för att utveckla praxis och vägledning om 
hur den enskilda revisorn ska förhålla sig till digitala risker. Givet den situation 
inom vilken de intervjuade revisorerna befinner sig i skrivande stund, kan det 
ändå konkluderas att den vägledning som följer av institutionen och praxis är 
fullt tillräcklig. Det kommer med största sannolikhet att ställas högre krav på 
revisorer i framtiden då normgivning och lagstiftare kommit ikapp. 

Utöver IT-kunskaper kan slutsatsen dras att det framförallt är erfarenhet, 
branschkunskaper och förståelse om det reviderade bolaget som påverkar 
revisorns möjligheter att identifiera och hantera digitala risker. Revisorer 
identifierar och hanterar risker på samma sätt nu som tidigare men 
digitaliseringen har möjliggjort en smidigare kommunikation och 
informationsspridning, både inom och utom revisionsteamet. Digitaliseringen 
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ökar därmed de seniora revisorernas möjlighet att dela med sig av erfarenheter 
och kunskaper till de juniora revisorerna som utför en stor del av 
granskningen. Följaktligen kan det fastställas att bättre kommunikation inom 
teamet och mellan teamet och kunder, till följd av digitaliseringen, ökar 
revisorns möjlighet att identifiera och hantera digitala risker genom att den 
erbjuder bättre informationsspridning.   

Studien styrker att digitaliseringen har medfört en del risker. Riskerna som följt 
av digitaliseringen är att revisorer fastnar i checklistor och därmed tappar 
helhetsperspektivet, att de förlitar sig till digitala verktyg och den information 
som de framställer, att systemen i sig utgör risker, att dokument lättare 
manipuleras och att tillförlitligheten i digitala revisionsbevis är bristfällig. En 
central slutsats av denna studie är dock att dessa risker inte går ohanterade. 
Precis som innan digitaliseringen anpassas riskhantering utefter varje kund och 
väsentliga risker behandlas genom att extra granskningsåtgärder sätts in till 
dess att en tillräcklig nivå av komfort uppnåtts.  

Eftersom revisorerna bibehållit den professionella skepticismen, som under 
lång tid utvecklats inom branschen, förhåller de sig skeptiska till de digitala 
verktygen vilket säkerställer att de inte litar blint på den information som de 
producerar. Att risken skulle vara stor att systemen producerar icke tillförlitlig 
information finns det inget som styrker i denna studie. Svenska små och 
medelstora bolag använder i största utsträckning svenska standardsystem, utan 
möjlighet till anpassning, och de anses kvalitetssäkra. Skulle fel passera 
obemärkta är de oftast av icke-väsentlig karaktär och påverkar därmed inte 
revisorns uttalande i revisionsberättelsen. Väsentliga fel, å andra sidan, skulle 
upptäckas i den övriga granskningen genom revisorns professionella 
skepticism. 

Att dokument manipuleras i större utsträckning, i och med digitaliseringen, går 
det heller inte att finna stöd för i denna studie då kunskapsnivån på små och 
medelstora bolag inte är tillräckligt hög för att manipulera dokument på ett 
trovärdigt sätt. Viljan att manipulera dokument har inte heller blivit större i 
och med digitaliseringen vilket också tyder på att risken i sig inte har ökat. 
Digitaliseringen möjliggör snarare en säkrare revision då åtgärder i systemen 
lämnar spår efter sig samt att den gör det lättare att begränsa behörigheter. 
Tillförlitligheten i digitala revisionsbevis är lika hög som i pappersbaserade 
revisionsbevis så länge de svarar på det räkenskapspåstående det avser att 
styrka. 
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6.2. Påverkar digitaliseringen av revisionsprocessen revisorns 
möjlighet att med all väsentlighet uttala sig om ett bolags 
räkenskaper och förvaltning?  

Med tanke på den digitaliseringsprocess som hela samhället genomgår är det 
oundvikligt att de intervjuade respondenterna påverkas. Legitimt företagande 
handlar om att bedriva verksamhet inom de samhälleliga normer och riktlinjer 
som finns. I och med revisionens syfte, att utgöra en samhällsnyttig 
kontrollfunktion mellan det granskade bolaget och dess intressenter, har 
respondenterna inte något annat val än att följa med i den teknologiska 
utvecklingen för att behålla sin legitimitet gentemot dess intressenter.  

Förändringar digitaliseringen medfört på revisionsprocessen har resulterat i 
anpassningar och obeprövade arbetssätt medan revisionsmetodiken 
fortfarande är densamma. De studerade revisionsbyråerna strävar efter att gå 
ifrån pappersbaserade revisioner för att bli helt och hållet digitala och använda 
sig av digitala verktyg under hela revisionsprocessen. System som revisorerna 
idag har tillgång till är välutvecklade och fungerar som ett stöd för revisorn i 
det dagliga arbetet och säkerställer att alla obligatoriska moment i en revision 
utförs. Systemen möjliggör en högre kvalitet och effektivare revision genom 
att tid i större utsträckning kan spenderas på väsentligheter. Dessutom kan 
revisionen utföras med mer träffsäkra och omfattande dataanalyser. Allt som 
allt kan slutsatsen dras att revisionsmetodiken trots förändringarna 
digitaliseringen inneburit är oförändrad men att revisorns arbetssätt har 
påverkats. Revisorns arbetssätt har påverkats på så sätt att möjligheten att med 
all väsentlighet uttala sig om ett bolags räkenskaper och förvaltning påverkas i 
en positiv bemärkelse av digitaliseringen. 

Sammantaget har slutsatsen dragits att riskerna med digitalisering varken ökat 
eller blivit av större vikt än tidigare, snarare tvärtom. Revisorns arbetssätt har, 
när det kommer till att identifiera och hantera risker, påverkats i positiv 
bemärkelse av digitaliseringen genom att den möjliggör en mer effektiv och 
träffsäker revision, som sannolikt kommer att förbättras ytterligare i framtiden 
med bättre digitala verktyg. Med tanke på de slutsatser som har dragits av 
studien, påverkar digitaliseringen revisorns möjlighet att med all väsentlighet 
uttala sig om ett bolags räkenskaper och förvaltning på ett positivt sätt.  

6.3. Reflektion kring studien och förslag till framtida forskning 

Det finns en intention från båda de undersökta byråerna i denna studie att 
revisionen skall bli helt och hållet digital inom snar framtid. Respondenterna 
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har dock beskrivit att de ännu inte kommit så långt i digitaliseringsprocessen 
av revisionen som de hade velat. En del svar som givits under intervjuerna har 
varit något tunna vilket kan bero på det mellanläge som revisorerna befinner 
sig i just i skrivande stund. Problematiken som studerats genom denna uppsats 
är inom en bransch som genomgått stora förändringar under en kort tid. Att 
branschen kommer genomgå än större förändringar inom snar framtid gör 
studieområdet aktuellt och intressant för framtida forskning. När 
digitaliseringen av revisionsprocessen är helt implementerad vore det av stort 
intresse att utföra en uppföljningsstudie till denna studie. Möjligen skulle 
resultatet av en sådan studie kunna göras gällande för en längre tidsperiod än 
denna.  

Då denna uppsats varit begränsad till att enbart fokuserat på revisorer som 
reviderar små och medelstora bolag skulle en liknande studie på revisorer som 
arbetar med större bolag vara intressant att utföra. En jämförelse mellan hur 
små och stora revisionsbyråer behandlar de risker digitaliseringen medför 
skulle också bidra med stor kunskap inom forskningsfältet. Med större 
resurser att lägga på inköp av digitala verktyg och större budget till utbildning 
borde det föreligga en stor skillnad mellan små och stora byråer när det 
kommer till hur långt digitaliseringen har kommit. Ytterligare intressanta 
studier som kan genomföras inom forskningsfältet kan behandla huruvida de 
digitala verktygen egentligen är välstrukturerade och utan större fel för att 
kontrollera om de är tillräckligt tillförlitliga eller ej.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Allmänna frågor 
• Kan du berätta lite om dig själv? 
• Yrkesmässig bakgrund inkl. studier? Hur länge har Du arbetat här? Andra byråer? 

Sammanlagd tid som revisor? Är du auktoriserad revisor? 
• Medlem i FAR? 

Revision     
• Kan du beskriva din arbetsmetodik i ett revisionsuppdrag gällande planering, 

granskning och avslutande åtgärder?    
• Vad är anledningen till att din arbetsmetodik ser ut som du precis har beskrivit?  
• Finns det delar av revisionsprocessen som du anser är mer eller mindre viktiga? 
• Finns det delar som du tycker bör eller inte bör förändras?    
• Har din arbetsmetodik förändrats på grund av ökad digitalisering och 

automatisering? Om svaret är ja, hur har den påverkats?  
• Upplever du att det finns några risker att revisionen har digitaliserats? Om svaret 

är ja, beskriv gärna riskerna?  

Digitalisering 
• Vad innebär digitalisering för dig? 
• Hur länge har du arbetat i den digitala revisionsprocessen? 
• Är det viktigt för dig att hänga med i den tekniska utvecklingen? I vilken 

utsträckning vill byrån att du hänger med i den tekniska utvecklingen? Hur viktigt 
tror du att intressenterna tycker att det är att du hänger med i den tekniska 
utvecklingen? 

• Upplever du att det är svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen av 
branschen? Anser du har den kunskap som krävs för att arbeta digitalt? Får du 
utbildning i frågan av byrån? Om nej, hur ser du till att hänga med i utvecklingen? 

• Förhållningsregler kring den digitala revisionsprocessen finns beskrivna i bl.a. 
ISA standarder. Vad är din uppfattning kring dagens regelverk gällande digital 
revision? Upplever du att de uppdaterade eller ligger lagstiftningen efter? Hur 
agerar ni när ni stöter på problem med lagar/regler? 

• Tycker du att digitaliseringen möjliggör en effektivare revision och en möjlighet 
att med större sannolikhet kunna uttala sig om ett bolag i revisionsberättelsen? 
Om ja - varför? Om nej - Varför inte? 

• Upplever du att det finns någon motståndskraft till digitaliseringen av 
revisionsprocessen? I så fall av vilken anledning?  

Riskhantering 
• Hur identifierar du risker i ett revisionsuppdrag? 
• Om du identifierat en risk, hur hanterar du den?  
• Vilka kunskaper anser du att det krävs för att identifiera risker och hantera dem? 
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• Upplever du att det finns specifika risker som är relaterade till digitaliseringen? 
Om svaret är ja, beskriv gärna riskerna. 

• På vilket sätt tycker du att revisorns IT-kunskaper påverkar möjligheten att 
identifiera digitala risker? 

• Har sättet att identifiera risker ändrats i och med digitaliseringen och 
automatiseringen? 

• Vad krävs för att ett revisionsbevis skall vara tillförlitligt i din mening?  
• Tror du att det blivit lättare att manipulera dokument i och med digitaliseringen? 

Om ja, hur hanterar du den risken? Om nej, varför inte? 
• Hur identifierar du säkerhetsrisker i de IT-system kunderna använder? Finns det 

IT-system som kräver mindre riskhantering än andra? Om ja, varför?  
• Hur hanteras risken för möjliga dataintrång i kundens system?  
• Hur hanteras risken för möjliga dataintrång i era egna system? Vilka har tillgång 

till information i systemen? 
• Hur hanterar ni risken att datasystem kan framställa felaktig information? 
• Anser du att du får tillräcklig vägledning från normgivare och lagstiftare angående 

hur säkerhetsrisker ska identifieras och hanteras?  
• Hur säkerställer du att du vet hur du ska förhålla dig till de påstådda 

säkerhetsriskerna som digitaliseringen medför? Finns det några krav från byrån? 
• Kontrollerar du på något sätt kundernas IT-kunskap? Hur kan okunskap hos en 

kund vara en risk för dig som revisor?  

Specifik fråga för auktoriserade revisorer 
• Hur säkerställer du att revisionsteamet har tagit de säkerhetsrisker digitaliseringen 

medför i beaktning under revisionen?   

Avslutande fråga 
• Sammantaget. Anser du att digitaliseringen av revisionsprocessen ökar din 

möjlighet att med all väsentlighet uttala dig om ett bolags räkenskaper och 
förvaltning eller hämmar den dig?  

 
 
 

 


