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Förord 

Efter en lång och utvecklande resa kan jag nu stolt presentera detta arbete. Först 

och främst vill jag rikta ett stort tack till alla respondenter som har tagit sig tid 

att besvara mina frågor. Trots att de flesta intervjuerna gjordes under 

revisorernas högsäsong har många revisorer ändå tagit sig tid att delta i denna 

studie. Utan er hade detta arbetet inte varit möjligt. Ett stort tack till min 

handledare Olle, som har stöttat och gett mig bra feedback. Genom att 

ifrågasätta och utmana mina idéer under uppsatsprocessen, har uppsatsen blivit 

ännu bättre. Slutligen vill jag också tacka min älskade hustru, för att hon har 

stöttat och ställt upp så mycket för mig under det här året, för att jag skulle 

kunna skiva på detta examensarbete samtidigt som jag har jobbat.   

 

Karlstad universitet, januari 2019. 

 

__________________________ 

Robin Frykenberger 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att förklara och förstå digitaliseringens påverkan på 

revisionen. Revisionsbranschen är idag inne i en betydande förändringsprocess 

där traditionella metoder ersätts med modernare revisionstekniker. 

Digitaliseringen sägs vara en stark drivkraft till denna förändring, vilket har en 

stor påverkan på yrket. Genom att kunderna blivit mer digitala, samt att nya 

digitala revisionsverktyg har utvecklats, skapas möjligheten för en ny typ av 

revision. Tidigare forskning tyder på att yrket är på väg att automatiseras, och i 

framtiden tror forskare att robotisering kommer vara aktuell, även inom 

revisionsbranschen. Med fokus på två olika frågeställningar; digitaliseringens 

påverkan på revisionsmetodiken och digitaliseringens påverkan på 

revisionskvaliteten, har en kvalitativt inriktad studie genomförts. Studien bygger 

på intervjuer med tolv olika revisorer och programutvecklare. Studien visar att 

digitaliseringen av revisionen har haft en stor påverkan på yrket. Framförallt har 

digitaliseringen påverkat möjligheten att hantera en större mängd data. Bland 

annat har revisionen gått från att tidigare arbetat med statistiska urval, till att 

idag fokusera mer på att analysera data. Genom nya dataanalysverktyg har det 

blivit möjligt för revisorerna att gå från stickprov till att granska hela 

populationen av data. Granskningen kan då bättre inriktas på områden som 

avviker, eller områden med större risk. Studien visar att förändringen har haft 

en positiv påverkan på revisionskvaliteten, bland annat därför att 

revisionsbevisen blivit mer relevanta och tillförlitliga, samt att risken för att 

revisorerna gör ett felaktigt uttalande minskat. Mer fokus läggs idag på att 

revisorerna ska förstå kundens verksamhet och de faktorer som kan påverka 

denna. Förändringen har gjort att revisorernas analytiska förmåga blivit allt 

viktigare för att klara av yrket. Utvecklingen har möjliggjort att revisorerna kan 

ge bättre rådgivning, vilket skapar nya möjligheter inom branschen.  

 

 

 

Nyckelord: Automatisering, Digitalisering, Revisionsdataanalys, Revisionskvalitet, 

Revisionsmetodik, Robotisering.  
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Abstract  

The purpose of this study is to explain and understand the influence of 

digitalization on the audit. The auditing industry is today in a significant process 

of change, where traditional methods are replaced by more modern auditing 

techniques. Digitalization is said to be a strong driving force for this change, 

which has a great impact on the profession. Because customers have become 

more digital and that new digital audit tools have been developed, the possibility 

of a new type of audit is created. Previous studies show that the profession is 

about to be automated, and in the future, researchers believe that robotization 

will be relevant also in the auditing industry. Focusing on two different issues; 

the impact of digitization on the audit methodology, and the impact of 

digitization on audit quality, a qualitatively oriented study has been conducted. 

The study is based on interviews with twelve different auditors and program 

developers. The study shows that the digitization of the audit has had a major 

impact on the profession. In particular, digitization has affected the ability to 

handle a larger amount of data. Among other things, the audit has gone from 

having previously worked with a large number of samples to today instead 

focusing on analyzing data. Through new data analysis tools, it has become 

possible for the auditors to switch from sampling to reviewing the entire 

population of data. The audit can then focus on areas that deviate or areas with 

greater risk. The study shows that the change has had a positive impact on the 

audit quality, since the audit evidence has become both more relevant and 

reliable, and that the risk that the auditors make an incorrect statement has 

decreased. More focus is now being placed on the auditors being able to 

understand the customer's business and the things that can affect this. The 

change has meant that the auditors' analytical ability has become increasingly 

important in order to cope with the profession. The development has made it 

possible for the auditors to provide better advice, which creates new 

opportunities in the industry. 

 

 

Keywords: Audit Data Analytics, Audit Methodology, Audit Quality, Automatization, 

Digitalization, Robotics. 
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1. Inledning  

I denna inledande del av uppsatsen presenteras uppsatsens bakgrund och problemdiskussion 

för att sätta läsaren på banan. Detta leder fram till uppsatsens syfte och frågeställningar.  

1.1. Bakgrund 

Revisionen fyller idag en viktig roll i samhället, genom att den ser till att 

säkerställa att den finansiella marknaden fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Revision har funnits länge, och kan spåras ända tillbaka till forntida Egypten för 

över 2000 år sedan (Porter et al. 2014). Eftersom revisionen finns till för att 

täcka ett behov och en efterfrågan i samhället, har revisionen utvecklats i takt 

med att behovet och förväntningarna har förändrats (Porter et al. 2014). 

Revisionen behöver anpassas efter samhället för att fortsätta anses fylla en nyttig 

funktion i samhället. Exempel på en sådan anpassning är att efter ett flertal stora 

skandaler i början på 2000-talet, framförallt Enron skandalen 2001, har 

revisionskvalitet blivit mer frekvent diskuterat och ifrågasatt i högre omfattning 

än tidigare (Francis 2011). Skandalerna ledde till en ökad reglering av branschen, 

där bland annat Sarbones-Oxley Act infördes i USA, och flera nya lagar stiftades 

i Sverige, vilket innebar kraftigt ökade krav på revisorerna (Johansson et al. 

2005). Regleringen innebär att oavsett vilka teknologiska hjälpmedel som 

används behöver utvecklingen ske inom regleringens ramar (Appelbaum et al. 

2017).  

Det ekonomiska klimatet har blivit mer komplext och snabbrörligt vilket gör att 

högre krav ställs på revisionen idag, än vad som gjorts tidigare (Danielle et al. 

2014; Lombardi et al. 2015). Detta har bidragit till att vidga det förväntningsgap 

som existerar mellan allmänhetens förväntningar på revisonen och revisorers 

tro om sina plikter (Dennis 2010). Globaliseringen har gjort att företag vuxit 

enormt i både storlek och komplexitet, vilket påverkat företagens 

riskexponering. Enligt Bedard et al. (2008) är den ökade riskexponeringen en 

stark drivkraft för att göra revisionen mer effektiv. Konkurrensen mellan 

revisionsbyråerna gör att det skapas ett behov av att göra revisionen mer 

kostnadseffektiv. I takt med att det ekonomiska klimatet har förändrats inom 

revisionsbranschen, pressas revisionsbyråerna att effektivisera för att bibehålla 

sin position på marknaden (Porter et al. 2014). Utvecklingen har gjort att 

informationsteknologi (IT) idag är ett nödvändigt hjälpmedel i 

revisionsprocessen (Dowling & Leech 2014; Maciejewska 2014; Lowe et al. 

2017).   
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Den teknologiska utvecklingen med datorer som hjälpmedel tog fart redan i 

mitten på 1900-talet, och redan då uppmärksammades möjligheterna med att 

automatisera processer inom revisionsbranschen (Keenoy 1958). Det dröjde 

dock ända till 90-talet innan datorer började användas i allt större utsträckning 

inom revisionen (Porter et al. 2014). Senare forskning har visat att IT möjliggjort 

betydande produktivitetsförbättringar av revisionsprocessen (Raphael 2017). 

Den teknologiska utvecklingen har fortsatt i obruten hastighet, och ger ständigt 

nya möjligheter, vilket också gör att den digitala tekniken blir alltmer avgörande 

för processer och värdeskapande i ekonomin (Kairos Future 2013). I takt med 

att företagen blir allt mer digitala, har det skapats möjlighet för revisorerna att 

dra större nytta av den digitala informationen än vad som varit möjligt tidigare 

(Appelbaum et al. 2017) 

Revisionsbranschen är idag inne i en stor förändringsprocess, där arbetet är att 

digitalisera. Traditionella metoder ersätts med modernare revisionstekniker 

genom stöd av datorteknologi (Raphael 2017). Digitaliseringen har inneburit att 

branschen efterfrågar nya typer av kunskaper (Kuruppu & Oyelere 2017). Från 

och med juli 2018 ändrades revisorsinspektionens krav för auktorisation av 

revisorer, vilket öppnade för andra typer av förkunskaper för att bli revisor 

(Revisorsinspektionen 2018). Revisionsbyråerna kämpar med att följa med i den 

teknologiska utvecklingen. Dels för att effektivisera sina processer, men också 

för att kunna bemöta sina klienters alltmer komplexa miljöer (Nwankpa 2014; 

Lowe et al. 2017). Detta har bland annat inneburit att tjänster som är lättare att 

automatisera i vissa fall har kopplats av från revisionsbyråerna. I Sverige har 

exempelvis flera stora revisionsbyråer under 2018 sålt sina redovisnings- och 

löneadministrationsdelar för att fokusera helt på revision och rådgivning 

(Revisionsvärlden 2018). En anledning sägs vara just att frigöra resurser till 

strategiska satsningar inom digitalisering (Revisionsvärlden 2018).  

1.2. Problemdiskussion 

Allt fler revisionsprogram och dataanalysverktyg finns på marknaden idag, och 

nya tekniker som Big data, Blockkedjor, Artificiell Intelligens (AI) och 

molntjänster sägs vara aktuella även för revisionsbranschen (Lowe et al. 2017; 

Raphael 2017; EY 2018). Byråerna försöker ständigt att hitta nya verktyg för att 

bli mer effektiva, samtidigt som effektiviseringen inte får komma att påverka 

revisionskvaliteten (Nwankpa 2014). Stora summor investeras varje år hos de 

stora revisionsbyråerna för att utveckla ny teknik (Alles & Gray 2016). Forskare 

menar att användandet av teknologi kan förbättra både kvaliteten på revisionens 
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utförandet, samt kvaliteten på resultaten (Widuri & Sari 2017).  I framtiden tror 

forskare att ny teknologi kommer göra att flera revisionsarbetsuppgifter kan 

automatiseras (Lombardi et al. 2014; Raphael 2017).  

Med den snabba utvecklingen, och all ny teknik som kommer inom 

revisionsbranschen, blir det naturligt att undra över hur det kommer påverka 

revisionen. Flera studier visar att användningen av digitala hjälpmedel har lett 

till förändringar i revisionsmetodiken (Bierstaker et al. 2001; Hunton & Rose 

2010; Krahel & Vasarhelyi 2014; Kuruppu & Oyelere 2017). Eftersom 

utvecklingen sker i snabb takt är det intressant att förstå hur revisionsmetodiken 

ser ut idag, för att ge en uppdaterad bild av utvecklingen.  

Flera forskare menar att digitaliseringen kan komma att bidra till en bättre 

revisionskvalitet (Nwankpa 2014; Kuruppu & Oyelere 2017; Lowe et al. 2017), 

men få studier förklarar på vilket sätt revisionskvaliteten faktiskt påverkas av 

digitaliseringen. Revisionskvalitet handlar om en process för ständig förbättring 

(Christensen et al. 2016), och det är därför intressant att studera hur långt 

revisionen har kommit i denna utvecklingen fram till idag. Det finns flera 

fördelar med att mäta och förstå revisionskvalitet. Bland annat skapas det en 

möjlighet att jämföra informationen mellan revisionsbyråerna, och därmed 

underlättar det för användaren av revisionen att bättre förstå och bedöma 

revisionen (Brown et al. 2016). Digitaliseringen är vägen framåt och det är därför 

viktigt att förstå vilken påverkan digitaliseringen har på revisionen.   

1.3. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att förklara och förstå digitaliseringens påverkan på 

revisionen. För att besvara syftet kommer följande två frågeställningar att 

undersökas i uppsatsen:  

• På vilket sätt har revisonsmetodiken påverkats av digitaliseringen? 

• På vilket sätt har revisionskvaliteten påverkats av digitaliseringen? 

Studien bidrar på flera olika sätt till existerande forskningen inom både revision 

och digitalisering. För det första bidrar studien med en förståelse av hur 

revisonen förändrats i takt med den digitala utvecklingen. För det andra ger 

studien en inblick i hur förändringen påverkat revisionsmetodiken. För det 

tredje visar studien hur förändringen påverkar revisionskvaliteten. Detta bidrar 

till att minska det förväntningsgap som existerar idag inom revisionen. Slutligen 

bidrar studien också med förslag till fortsatt forskning.  
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1.4. Avgränsning och disposition  

I nuläget talas det om mängder av ny teknologi inom revisionsbranschen som 

kommer att bli aktuell i framtiden. Att blicka in i framtiden är förstås väldigt 

intressant men det finns också en risk att det blir spekulationer som inte är 

vetenskapligt grundade. Därav behandlar studien endast en begränsad del om 

vad som kommer ske i framtiden, och fokus läggs istället på vart vi är idag.    

Uppsatsen är disponerad på följande sätt, vilket illustreras i figur 1.1. I nästa 

kapitel presenteras den teoretiska referensramen, där fokus ligger på 

revisionsmetodik och revisionskvalitet. I det tredje kapitlet redogörs metodval i 

studien, följt av det fjärde kapitlet, där studiens empiri redovisas. Analysen 

bearbetas i kapitel fem, och uppsatsen avslutas sedan med kapitel sex, där de 

huvudsakliga slutsatserna presenteras tillsammans med förslag till ytterligare 

forskning.   

 

Figur 1.1 Överblick av uppsatsens disposition.  
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med vilket teoretiskt 

perspektiv som används. I kapitlet ges sedan en beskrivning av revisionsmetodiken, samt en 

redogörelse kring den tidigare forskningen om revisionskvaliteten.  

2.1. Teoretiskt perspektiv  

Behovet av revision har förklarats av många olika teorier. Hur vi ser på 

revisionen och dess funktion kan variera beroende på vilket teoretiskt perspektiv 

vi utgår från. I denna studie har jag valt att utgå från perspektivet revision som 

komfort. Från ett användarperspektiv handlar revision som komfort om att 

signalera för intressenterna, att de kan lita på de finansiella uttalandena (Pentland 

1993). Att revisionen uppfattas ha en god revisionskvalitet blir således viktigt i 

detta perspektiv (Carrington 2014). Användarna vill känna sig säkra på att 

revisionen håller en bra nivå, men det är inte viktigt enligt detta perspektiv att 

det framgår hur den gjorts, eller vilken information som framkommit i 

granskningen (Pentland 1993; Carrington 2014).  

Komfortperspektivet kan också ses från revisorns utgångspunkt (Carrington 

2014). Eftersom det skulle vara för resurskrävande att genomföra en revision 

med 100 procent säkerhet, behöver revisorerna avgöra när tillräcklig mycket 

granskning har gjorts (Eilifsen et al. 2013). Detta innebär att, ur ett 

komfortsperspektiv, handlar revision om att uppnå ett tillstånd där revisorn är 

komfortabel nog med organisationens olika påstående. Revisionen kan därför 

ses som en process av moment, genom vilken revisorn avlägsnar alla de 

frågetecken som gör att revisorn inte upplever sitt tillstånd som komfortabelt 

(Carrington 2014).  

2.2. Revisionsmetodik 

Revisionsmetodiken kan ses som en process som följs, för att säkerställa att 

företagsledningens påståenden är sanningsenliga (Porter et al. 2014). Metodiken 

bygger på riktlinjer utgivna av det oberoende internationella revisionsorganet 

International Audit and Assurance Standard Board (IAASB). Riktlinjerna som ges ut 

heter International Standards on Auditing (ISA) och är ämnade för att öka 

revisionskvaliteten och enhetligheten av revisionen i världen (IAASB 2018). 

Revisionsmetodiken kan delas in i tre olika delar; planering, granskning och 

rapportering (FAR 2018). Dessa tre delar kommer nu att beskrivas närmare i 

kapitlet, följt ett avsnitt om digitalisering, automatisering och robotisering.    
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2.2.1. Planering  
Av ISA 300 framgår det att ”revisorn ska upprätta en övergripande revisionsstrategi som 

fastställer revisionens omfattning, tidpunkt och inriktning och som ger vägledning för arbetet 

med granskningsplanen” (ISA 300 p.7). En stor del av planeringsfasen handlar om 

att bedöma risker och väsentlighet kring företagets påståenden. För att göra 

detta behöver revisorn dels förstå de risker som kan orsaka fel, och dels förstå 

vilken kontroll företagsledningen har över det som händer i företaget (FAR 

2018). 

Förstå verksamheten 

Av ISA 315 framgår det att ”revisorn ska skaffa sig en förståelse av det 

informationssystem, och affärsprocesser som sammanhänger med det, som är av betydelse för 

den finansiella rapporteringen” (ISA 315 p.18). Den snabba utvecklingen inom IT 

och digitalisering har enligt Maciejewska (2014) lett till att revisorerna idag kan 

ha svårt att skaffa sig den förståelse som krävs. Det har skett en betydande 

förändring i verksamheternas affärstransaktioner. Det är därför enligt 

Maciejewska (2014) viktigt att revisionsstrukturen anpassas efter utvecklingen. 

Det framgår vidare av ISA 220 att revisorn ska tillsätta ett uppdragteam med de 

rätta kunskaper som revisionen kräver, bland annat sakkunskap inom relevanta 

IT- och specialområden (ISA 220). Axelsen et al. (2017) menar att IT-revisorn 

framförallt ska utvärdera klientens IT-system och ge råd till revisorn under 

bedömningar i planeringsfasen.  

Väsentlighet 

Av ISA 320 framgår det att ”felaktigheter, även utlämnanden, betraktas som väsentliga 

om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar med grund i de finansiella rapporterna” (ISA 320 p.2). Det skulle vara 

för kostsamt för revisorerna att granska samtliga transaktioner som gjorts under 

ett räkenskapsår. Det anses inte heller nödvändigt, att rapporteringen av de 

finansiella uttalandena ska vara helt fria från fel, för att en användare av de 

finansiella rapporterna ändå ska känna sig komfortabel med rapporterna 

(Carrington 2014). Väsentlighetsstandarden bygger på en kompromiss mellan 

kostnaden för ytterligare verifikationer och nyttan som ändringen ger (Krahel & 

Vasarhelyi 2014). Revisorn utgår därför från vad som anses kunna påverka ett 

beslut för användarna av de finansiella rapporterna när väsentlighetsnivån 

bedöms (Eilifsen et al. 2013). Då kostnaden för att hitta och rätta till fel minskat 

genom digitaliseringen menar Krahel och Vasarhelyi (2014) att vad som är 

väsentligt i framtiden, kan komma att minska. 
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Risk   

Revisionsrisken definieras enligt FAR (2018) som risken att revisorn ska göra ett 

felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. Revisionsrisken förklaras av tre olika 

risktyper; inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Inneboende risk är risken 

för att ett fel förekommer i det reviderade företagets redovisning och avser fel 

före alla försök från företaget att finna felet (Carrington 2014). Kontrollrisken 

är risken för att det reviderade företaget själv inte kommer att hindra eller 

upptäcka felaktigheter i redovisningen (Carrington 2014). Detta är alltså 

företagets egna ansträngningar för att motverka fel, och utformningen av 

företagets interna kontrollsystem blir en avgörande faktor. Upptäcktsrisken är 

risken för att inneboende fel i redovisningen, som inte har upptäckts och rättats 

av företagets interna kontrollsystem, inte kommer att upptäckas av revisorn vid 

granskningen (Carrington 2014). Det som revisorn kan göra för att hålla 

revisionsrisken på en önskad nivå, är att justera upptäcktsrisken, vilket är det 

som avgör hur många granskningsåtgärder som behöver genomföras. 

Revisionsrisken går enligt Carrington (2014) att sammanfatta genom följande 

formel: Revisionsrisk = Inneboende risk x Kontrollrisk x Upptäcktsrisk. 

2.2.2. Granskning 
Granskningen kan enligt Porter et al. (2014) delas in i två olika typer: löpande 

granskning och bokslutsgranskning. Den löpande granskningen görs under 

verksamhetsåret och fokus läggs bland annat på att kartlägga processer (FAR 

2018). Bokslutsgranskningen utförs efter verksamhetsåret slut för att verifiera 

balans- och resultatposter (FAR 2018). Två olika angreppsätt används enligt 

Carrington (2014) för att genomföra granskningen; test av kontroller och 

substansgranskning. Vilken metod som används anpassas efter förutsättningarna 

för den aktuella revisionen och vad som bäst lämpar sig i uppdraget (Carrington 

2014). Avgörande är om företagets interna kontroller bedöms uppnå tillräckligt 

tillförlitliga, samt vilken metod som kommer vara mest kostnadseffektiv 

(Carrington 2014).  

Test av kontroller 

Vid test av kontroller behöver revisorn bland annat förstå hur riskutvärderingen 

fungerar i företaget och vilka kontrollaktiviteter som finns eller saknas (Eilifsen 

et al. 2013). Revisorn bedömer sedan vilka processer och områden som går att 

förlita sig på, och vilka processer och områden som istället måste 

substansgranskas (Carrington 2014). I många fall är det mer kostnadseffektivt 

att göra substansgranskning trots att det finns fungerande kontroller på plats 



16 

 

(Carrington 2014).  Digitaliseringen har enligt Merhout och Havelka (2008) haft 

en betydande påverkan på revisionen eftersom det skapas en möjlighet för 

revisorerna att effektivt granska klienternas kontrollsystem. En effekt av detta 

är att IT-revision blivit alltmer betydelsefull del av revisionen (Merhout & 

Havelka 2008). IT-revision används enligt Stoel et al. (2012) bland annat för att 

utvärdera affärsverksamhet, kontrollera säkerheten och effektiviteten i 

klienternas kontrollsystem. IT-revision skapar möjligheten, menar Merhout och 

Havelka (2008), att förbättra revisonskvaliteten genom en ökad tillförlitlighet till 

klientens kontrollsystem.  

Substansgranskning 

Olika granskningsåtgärder utförs i syfte att samla in revisionsbevis som 

bestyrker företagsledningens påståenden (Carrington 2014). 

Granskningsåtgärder kan konceptuellt delas in i två olika typer; analytisk 

granskning  och detaljgranskning (Carrington 2014). 

Analytisk granskning används för att studera samband mellan olika typer av data. 

Att jämföra förväntningar mot utfall kan göra att riskområden som kräver ökad 

granskning identifieras (FAR 2018). Genom analytisk granskning kan samband 

som annars inte är uppenbara lyftas fram, vilket kan ge bevis för specifika 

samband mellan kontobalanser (Krahel & Vasarhelyi 2014). Dataanalyser kan 

används i samband med den analytiska granskningen (Hunton & Rose 2010). 

Dataanalyser ger revisorerna en möjlighet att upptäcka avvikelser baserat på 

förväntningar, vilket gör att revisorerna på ett effektivare sätt kan fokusera på 

områden där risken för fel är som störst (Krahel & Vasarhelyi 2014). Detta leder 

enligt Hunton och Rose (2010) både till bättre utnyttjande av resurser och en 

mer välinriktad revision. Murphy och Tysiac (2015) beskriver att dataanalyser 

kan användas för att förbättra revisionen genom att:  

• Testa hela populationen, istället för att bara testa stickprov.  

• Bidra vid riskbedömningen genom att identifiera ovanliga trender, eventuellt 
även genom att jämföra branschdata, samt visa objekt som behöver granskas 
ytterligare. 

• Tillhandahålla revisionsbevis genom omfattande analyser av verksamhetens 
huvudbokssystem. (Murphy & Tysiac 2015, s. 1, översättning av R. Frykenberger) 

Detaljgranskning innebär att revisorn gör en direkt granskning av påståendet 

genom att på detaljnivå verifiera dess korrekthet (Carrington 2014). Oftast görs 

ett urval av transaktioner och poster som granskas (FAR 2018). Det kan 

exempelvis handla om att stämma av kostnadsposter mot kvitton eller fakturor, 

eller externa saldon (FAR 2018). Nackdelen med detaljgranskning är att det är 

väldigt tidskrävande (Carrington 2014). 
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Dokumentation 

Det är enligt ISA 230 ålagt revisorn att dokumentera sådan information som är 

väsentlig för att revisorns arbete ska kunna bedömas i efterhand. 

Dokumentationen ska ha färdigställts när revisionsberättelsen avges, vilket 

innebär att dokumentationen inte får skrivas i efterhand utan måste göras under 

revisionens gång (Carrington 2014). Forskningen förutspådde tidigt att 

dokumentationen av revisionen i skulle övergå till digitalt dokumentation 

(Shumate & Brooks 2001). Shumate och Brooks (2001) menar att en fördel med 

den digitala dokumentationen är att revisorer mer effektivt kan dela dokument 

inom revisionsteamen, vilket underlättar samarbetet. Dokumentationen från 

tidigare år blir också lättare att integrera i det aktuella året, eftersom revision 

lättare kan få tillgång till tidigare års akter (Shumate & Brooks 2001). Slutligen 

menar Shumate och Brooks (2001) att dokumentationen också blir säkrare 

eftersom dokumenten sparas på flera olika platser. Samtidigt menar kritiker att 

det finns en större säkerhetsrisk att information hamnar i fel händer när 

dokumentationen är digital (Li & Chen 2015).  

2.2.3. Rapportering 
Rapporteringen av revisionen består av två delar; revisionsberättelsen och 

rapportering till företagsledningen. Revisionsberättelsen är det primära  

resultatet från en revision (Francis 2004). Målet med revisionen är att revisorn 

genom revisionsberättelsen ska kunna uttala sig om ett företags årsredovisning, 

räkenskaper och förvaltning (FAR 2018). Revisionsberättelsen är riktad till 

företagets externa intressenter, och är det enda dokument som offentliggörs 

efter en revision. Revisionsberättelsen är således ofta den enda kontakt som 

intressenterna har med revisionen (Carrington 2014).  

I rapporten till företagsledningen lämnas bland annat synpunkter och 

iakttagelser som gjorts under revisionen (Carrington 2014). Rapporteringen görs 

så att ledningen ska kunna rätta till fel innan revisionsberättelsen skrivs, men 

också för att ledningen ska kunna agera för att motverka ekonomiska 

konsekvenser (FAR 2018). Ofta innehåller synpunkterna konstruktiva förslag 

till förbättring (FAR 2018). Enligt Meckfessel och Sellers (2017) går revisions- 

och redovisningsbranschen mot ökad andel rådgivning.  
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2.2.4. Digitalisering, automatisering och robotisering  

En förutsättning för att effektivt hantera stora datamängder är enligt Salminen 

et al. (2017) att den är digitalt lagrad. Big data är ett begrepp som ofta nämns i 

samband med digitalisering av revisonen (Appelbaum et al. 2017). Janvrin och 

Watson (2017) menar att Big data kan förklaras som en varierande och stor 

volym data, som kräver innovativa processer för att hanteras. Genom Big data 

kan information idag samlas in från en mängd olika källor som ofta är okända 

för revisorer (Warren et al. 2015). Genom Big data menar Janvrin och Watson 

(2017) att ett bättre beslutsfattande möjliggörs, eftersom användaren får tillgång 

till bättre beslutsunderlag.  

Teknikens roll i arbetslivet har enligt Kairos Future (2016) utvecklats genom tre 

faser; förstärkning, komplettering och ersättning. Förstärkning handlar om att 

tekniken först förstärker arbetet genom att vara ett underlättande verktyg när 

arbetsuppgiften utförs. Komplettering innebär att tekniken övertar vissa 

arbetsuppgifter som inte längre behöver skötas manuellt. Ersättning innebär att 

arbetsuppgiften mer eller mindre utförs automatiskt (Kairos Future 2016).  

Under de senare åren har automatisering av revisionen framstått i en uppsjö av 

artiklar om revisionens utveckling (Bumgarner & Vasarhelyi 2015; Byrnes et al. 

2015; Issa et al. 2016; Kokina & Davenport 2017). Digitaliseringen har gjort att 

flera moment som tidigare gjorts manuellt nu kan genomföras automatiskt med 

hjälp av datoriserade revisionsverktyg (Ghasemi et al. 2011). Kokina och 

Davenport (2017) menar att med den teknologi som finns idag, så är det 

framförallt de återkommande och strukturerade revisionsuppgifterna som går 

att automatisera. Flera forskare förklarar samtidigt att det kommer vara svårt att 

ersätta den mänskliga professionella bedömningen (Alles et al. 2008; Lombardi 

et al. 2014).   

Nästa steg i automatiseringen av revisionen sägs vara att arbetsuppgifter ersätts 

genom robotisering (Kokina & Davenport 2017; Vasarhelyi 2013). Genom ny 

teknologi som Artificiell Intelligens (AI) och kognitiv IT, öppnas nya 

möjligheter inom beslutsfattande, som genomförs med hjälp av smarta 

algoritmer (Raphael 2017; IDG 2018). Revision är enligt Kokina och Davenport 

(2017) lämpat för automatisering genom AI eftersom yrket idag består av en 

stor mängd digital data, samt att flera av uppgifterna är repetitiva och 

strukturerade. Största möjlighet idag med AI inom revision beskrivs av Brennan 

et al. (2017) vara datahantering genom främst datainsamling, datajämförelse och 

datavalidering. Enligt Issa et al. (2016) är AI ännu inte implementerat i någon 
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bredare utsträckningen, men författarna menar att det inte kan dröja länge innan 

det kommer att kunna användas mer.  

Till följd av automatiseringen och robotiseringen förutspår flera forskare, (Kuhn  

& Sutton 2010; Bumgarner & Vasarhelyi 2015; Byrnes et al. 2015), bland annat 

att revisionen i framtiden kommer att kunna utföras mer i realtid. Kuhn och 

Sutton (2010) menar att ett revisionssystem skulle kunna byggas ihop med 

revisionsklienternas system, för att kontinuerligt kunna upptäcka och samla in 

relevant information. Detta har enligt författarna redan använts i många interna 

revisionssystem, men skulle i allt större omfattning även kunna utföras i den 

externa revisionen.  

2.3. Revisionskvalitet 

Tidigare studier har visat att det finns en svårighet att finna en enad definition 

av revisionskvalitet (Knechel et al. 2013; Little & Lehkamp 2018). 

Revisionskvalitet har länge varit ett diskuterat ämne och i litteraturen finns 

många studier där forskare försöker mäta revisionskvalitet på olika sätt. Med 

anledning av svårigheten har istället flera författare och normgivande organ tagit 

fram egna ramverk för revisonkvalitet (Francis 2011; Knechel et al. 2013; 

PCAOB 2015; IAASB 2018; Little & Lehkamp 2018). Ramverken ser alla olika 

ut men liknar varandra i sin natur och innehåll. Gemensamt är bland annat att 

de identifierar olika kategorier av revisionskvalitet, som innehåller olika 

indikatorer eller faktorer. Nedan presenteras en sammanfattande bild av 

revisonskvalitet vilken indelats i tre kategorier; revisionsinput, revisionsprocessen och 

revisionsresultat.  

2.3.1. Revisionsinput 
Revisionsinput handlar om de förutsättningar som revisionen har inför 

genomförandet av en revision. Enligt Francis (2011) är tre begrepp centrala; 

revisionsverktyg, kunskap och revisionsbevis.  

Revisionsverktyg  

Datorer är idag det uteslutande viktigaste revisionsverktyget i en revision. Enligt 

Lowe et al. (2017) används IT idag som hjälpmedel för att ta fram 

beslutsunderlag. IT-drivna revisionsverktyg möjliggör för revisorerna att 

hantera hela populationen av data samtidigt som den tillåter drill-downs  i 

bakomliggande detaljerna (Cao et al. 2015). Det vetenskapliga 

forskningsområdet inom litteraturen för datoriserade revisionsverktyg benämns 

CAAT (Computer Assisted Auidt Tool), vilket kortfattat är revisionsmetoder med 
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datorer som hjälpmedel (Porter et al. 2014). CAAT’s bidrar enligt Byrnes et al. 

(2015) med digitaliseringen av revisionsprocessen, och har lett till en ökad 

kvalitet och snabbhet som är nödvändig för att hantera den ökade mängden 

data. CAAT’s är idag en integrerad del i revisionsprocessen och en förutsättning 

för en effektiv revision, ibland också en förutsättning för att uppfylla 

revisionskvalitet (Byrnes et al. 2015). Porter et al. (2014) menar att det är viktigt 

att utvecklingen av CAAT’s sker i nära samarbete med revisorer, för att 

verktygen ska bli så bra som möjligt.   

Kunskap 

Revision är ett kunskapsburet yrke som till stor del drivs av att revisorn gör 

korrekta bedömningar (Knechel et al. 2013). Flera studier visar att det finns en 

direkt positiv relation mellan revisorers kunskap och revisionskvalitet (Green 

2008; Moroney & Simnett 2009; Rose-Green et al. 2011). Det ökade 

användandet av IT gör, att det idag krävs en förståelse av IT-system för att förstå 

hur data genereras till de finansiella rapporterna (Holm & Zaman 2012; Funnell 

et al 2016). Han et al. (2015) menar att det finns en risk med den ökade 

digitaliseringen att revisorer inte har tillräckligt god IT-kunskap. Bransch- och 

IT-kunskap är två egenskaper som är extra viktiga eftersom det hjälper revisorn 

att förstå klientens affärsrisker (Allen et al. 2006). Enligt Lombardi et al. (2014) 

bidrar automatiseringen till att framtidens revisorer behöver kunna tolka och 

analysera resultat, snarare än att framställa och kontrollera data. Raphael (2017) 

menar att detta leder till ett utökat krav på att revisorerna har en bredare kunskap 

än tidigare för att klara av yrket.   

Revisionsbevis  

Revisionsbevisen skapas eller samlas in för att revisorn ska bli tillräckligt 

komfortabel för att uttala sig om företagsledningens påstående (Carrington 

2014). Kvaliteten på revisionsbevisen har en avgörande påverkan på 

revisionskvaliteten, eftersom det utgör grunden för revisorernas bedömning 

(Francis 2011). Enligt ISA 500 är två kriterier viktiga när det gäller att bedöma 

om revisionsbevis är övertygande; tillförlitlighet och relevans (ISA 500 p.7). 

Tillförlitlighet handlar om sanningsenligheten i bevisen, och relevans handlar 

om hur väl bevisen speglar påståendet (Eilifsen et al. 2013). Om en revisor 

förlitar sig på ett bevis, som inte relaterar till det påståendet som testas, kan hen 

komma att dra felaktiga slutsatser (Eilifsen et al. 2013). Genom att förstå 

tillförlitlighet och relevans i revisionsbevisen, kan revisionstesterna utvecklas till 

att bli mer kostnadseffektiva, samtidigt som det blir lättare att bedöma 

revisionsrisken (Francis 2011).  
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2.3.2. Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen handlar om de delar i en revision som genomförs för att 

komma fram till resultatet. Revision är en systematisk process som genomförs i 

ett antal olika steg. Kvaliteten på revisionsprocesser beror bland annat på 

kvaliteten på revisorernas bedömningar och analyser samt den kvalitetskontroll som 

genomförs (Knechel et al. 2013). 

Bedömningar och analyser 

Revisionsprocessen anpassas till stor del efter bedömning om klienters 

komplexitet och riskgrad (Knechel et al. 2013). Bedömningar görs exempelvis 

av revisorerna avseende planering, insamling och tolkning av bevis, för att 

uppnå en tillfredställande revisionsstandard (Francis 2011). Idag används 

standardiserat revisionssystem i allt större utsträckningen för att hjälpa 

revisorerna att följa revisionsmetodiken (Knechel et al. 2013). Standardiserade 

revisionssystem och checklistor riskerar, enligt Dowling och Leech (2007), att 

begränsa kvaliteten på revisorernas bedömningsprocess. Författarna menar att 

revisorerna tenderar att förlita sig för mycket på rekommendationer från 

hjälpmedlen, istället för professionell bedömning.  

När revisorer står inför svåra beslut, kan det vara lättare att minimera 

ansträngningen genom att lita på de oreviderade balanserna när förväntningar 

utvecklas. Tidigare studier har undersökt hur i förhand vetskap om klientens 

balanser och resultat påverkar revisorerna förväntningar (Heintz & White 1989; 

McDaniel & Kinney 1995). Studierna visade att revisorerna tenderar att göra 

uppskattningar i samma riktning som årets balanser och resultat. Pike et al. 

(2013) förklarar detta genom den selektiva tillgänglighetsmodellen i psykologin, 

vilken förutser att individer som har tillgång till ett mål kommer ta till sig 

kunskap som är överensstämmande med det givna målet. Finns inget mål 

tillgängligt kommer individen istället vara öppen för en bredare kunskap 

relevant för uppgiften (Pike et al. 2013). Individer som inte har tillgång till all 

kunskap väljer, enligt Epley och Gilovich 2005 (refererad i Pike et al. 2013), att 

utvärdera en större bredd av möjliga förklaringar och orsaker. Därmed har 

individen en större sannolikhet att komma fram till en mer korrekt slutsats. 

Kvalitetskontroll 

En hög revisionskvalitet säkerställs genom att arbetet blir bedömt och 

kontrollerat (FAR 2018). Kvalitetskontroller används bland annat i 

revisionsprocessen för att hitta och korrigera fel i bedömningarna hos mindre 

erfarna revisorer (Lambert & Agoglia 2011). Forskning visar att 

kvalitetskontroller har en positiv effekt på revisionskvaliteten, genom att 
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revisorerna gör mer objektiva bedömningar och att risken för partiskhet minskar 

(Knechel et al. 2013).  Avgörande faktorer för att kvalitetskontrollen ska ha en 

påverkan på revisionskvaliteten är hur och när granskningen genomförs. En 

kvalitetskontroll som genomförs i god tid har bättre effekt på revisionsarbetet 

än om den dröjer (Lambert & Agoglia 2011). Enligt Dickson (2007) leder 

användandet av revisionsmjukvaruprogram till en ökad följsamhet av det 

regelverk som revisorerna behöver uppfylla. Lambert och Agoglia (2011) menar 

att revisionssystem där alla i teamet har tillgång till allt material har en positiv 

effekt på kvaliteten, eftersom kvalitetskontrollen kan göras löpande.  

2.3.3. Revisionsresultat  
Resultatet från en revision är både osäkert och svårt att observera. En revision 

mynnar enligt Francis (2004) ut i två olika revisionsresultat; det ena är revisorns 

uttalande och det andra är den ökade trovärdighet som ges till de finansiella 

rapporter som presenteras av klienten. Revisionsresultat kan delas in i två olika 

delar; tillförlitlighet och trovärdighet. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om revisorernas möjlighet att hitta fel och oegentligheter 

(Knechel et al. 2013). Det finns två typer av revisionsberättelser, en ren 

revisionsberättelse och en oren revisionsberättelse. Den rena revisionsberättelsen 

är när revisorn inte uttrycker någon oro över företagets fortlevnad, och en oren 

revisionsberättelse när revisorn uttrycker en oro över företagets fortlevnad. 

Statistiskt finns det enligt Francis (2004) två typer av fel som en revisor kan göra 

när han eller hon lämnar sin revisionsberättelse. Det ena är att revisorn 

rapporterar en falsk positiv revisionsberättelse, det vill säga när 

revisionsberättelsen är ren, men borde varit oren. Det andra är att revisorn 

rapporterar en falsk negativ revisionsberättelse, det vill säga att när 

revisionsberättelsen är oren, men borde varit ren (Francis 2004). 

Felrapportering försämrar revisionskvaliteten eftersom värdet i informationen 

försämras (Francis 2004).  

Genom digitaliseringen har revisorerna en möjlighet att hantera en mycket 

större mängd data än tidigare (Kuenkaikaew & Vasarhelyi 2013). En ökad 

användning av dataanalyser leder enligt Hunton och Rose (2010) till en ökad 

känslighet för att upptäcka felaktigheter, genom att revisorn kan lägga mer fokus 

på att bedöma de områden som kräver svårare bedömningar. Alles et al. (2008) 

menar också att revisionens omfattning kommer öka betydligt av robotisering, 

eftersom revisorerna inte längre är begränsade av mänsklig arbetskraft, vilket 

kommer förbättra tillförlitligheten ytterligare. 
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Trovärdighet 

Revisorernas främsta uppgift är att ge trovärdighet till de reviderade företagens 

rapportering (Porter et al. 2014). Trovärdigheten bygger enligt Funnell et al. 

(2016) på revisorns förmåga att lämna användbar information. Revisorernas 

trovärdighet har skadats flera gånger av ekonomiska skandaler, där revisorer har 

misslyckats med att upptäcka och rapportera felaktigheter i sina klienters 

finansiella uttalanden. Detta har lett till att revisorernas förmåga att ge 

trovärdighet har ifrågasatts (Funnell et al. 2016).  Ett tryck finns därför från 

marknaden efter att återställa tilliten för revisionen (Holm & Zaman 2012). För 

att revisionen ska vara användbar behöver det ses som trovärdigt att revision 

dels upptäcker felen i de finansiella uttalandena men också att de rapporterar 

dessa när de upptäcks (DeAngelo 1981).  
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3. Metod 

För att skapa en förståelse för hur studien har genomförts redogörs tillvägagångsätt i detta 

kapitel, där också metodvalen i studien motiveras. Kapitlet inleds med en redogörelse för den 

vetenskapliga utgångspunkten i studien. Sedan kommer en redogörelse och diskussion kring 

val av datainsamlingsmetod samt en del om vilken dataanalysmetod som har använts. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet samt etiska överväganden.   

3.1. Vetenskaplig utgångspunkt  

Utgångspunkten i denna studie var att förklara och förstå digitaliseringens 

påverkan på revisionen. Studier av samhällsvetenskapliga studieobjekt kräver 

enligt Bryman och Bell (2013) en typ av logik och strategi, som fångar den 

subjektiva betydelsen av sociala handlingar. Eftersom revisionen kommer att 

fortsätta att förändras i takt med att samhället utvecklas, bör inte teorier om 

revision enligt Carrington (2014) uppfattas som den slutliga sanningen. Istället 

bör de snarare ses som den bästa förklaringen som hittills beskriver det fenomen 

som studeras (Carrington 2014). Då jag ville förstå det subjektiva i revisionen, 

snarare än det rationella, utgick jag i studien från ett tolkningsperspektiv.  

Tolkningsperspektiv grundar sig i ett synsätt, som tar hänsyn till olikheter mellan 

människor och naturvetenskap som studieobjekt (Bryman & Bell 2013).  

Den vetenskapliga utgångspunkten speglas bland annat i valet av teoretiskt 

perspektiv, där alternativen stod mellan den nationalekonomiska traditionen, 

och den sociologiska traditionen. Den sociologiska traditionen, där fokus ligger 

på hur människor uppfattar sin omgivning, valdes då en mer flexibel och 

tolkande utgångspunkt ansågs mest lämplig för att öka förståelsen av 

fenomenet.  

Med anledning av studiens syfte och vetenskapliga utgångspunkt, ansågs en 

kvalitativ metod mest lämplig. Kvalitativa metoder möjliggör enligt Palinkas et 

al. (2015) att forskaren kan få en djupare förståelse. Kvalitativa strategier passar 

också bättre för att fånga individers uppfattningar och tolkningar (Bryman & 

Bell 2013). Fokus i denna studie var inte enbart att förstå förändringen av 

revisionen, utan även att förstå hur revisorerna uppfattar och tolkar 

förändringen, för att sedan kunna sättas detta i en samhällsvetenskaplig 

referensram.  
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3.2. Datainsamlingsmetod  

Datainsamling i studien har skett genom två olika metoder. Den första metoden 

som använts handlade om insamling av sekundärdata, där en genomgång av 

tidigare studier gjordes, för att forma en teoretisk referensram. Vetenskapliga 

artiklar har inhämtats genom databasen Google Scholar där sökord som: 

Artificial Intelligence, Audit Methodology, Audit Quality, Automatization, Big 

data, Computer Assisting Auditing Tool, Data Analytics, Digitalization och 

Robotics, har använts. Böcker har också lånats genom Karlstad 

universitetsbibliotek. Enligt Thurén (2013) kan kriterierna, äkthet, oberoende och 

tidsamband användas för att utvärdera tillförlitligheten till källor. Artiklar som var 

publicerade i vetenskapliga journaler, och därmed kvalitetsgranskade, valdes i 

första hand för att säkerställa äktheten och oberoendet i källorna. I de källor 

som behandlade digitalisering, lades i första hand fokus på de artiklar som 

publicerats inom de senaste tio åren för att uppnå tidsamband. Detta eftersom 

IT utvecklas snabbt och äldre artiklar riskerar att bli inaktuella.  

Den andra metoden som använts för datainsamlingen handlade om insamling 

av primärdata genom intervjuer. Bryman och Bell (2013) menar att valet av 

datainsamlingsmetod styrs av olika faktorer såsom; vilken vikt forskaren sätter 

vid att få en korrekt förståelse av hur undersökningsdeltagaren upplever 

verkligheten, och vilket fokus forskaren har inledningsvis med undersökningen. 

Då studien hade ett relativt tydligt fokus på vilka frågeställningar som skulle 

undersökas valdes att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en uppsättning 

generella frågor som kan ställas i varierande ordningsföljd (Bryman & Bell 

2013). Intervjuaren kan i tämligen stor utsträckning avvika från intervjuguiden 

vilket gör att intervjuerna tenderar att vara mer flexibla och följa den utveckling 

som respondenternas svar går i (Bryman & Bell 2013). Bryman och Bell (2013) 

menar att semistrukturerade intervjuer passar bra för att ta sig an specifika 

frågeställningar i kvalitativa studier. Semistrukturerade intervjuer passar enligt 

Qu och Dumay (2011) också bra när personliga erfarenheter vill studeras, vilket 

var något som ville uppnås i denna studie.  

Utvecklingen av revisionen är en förändringsprocess som uppfattas på olika sätt 

av olika individer. För att få en djupare förståelse av förändringsprocessen 

intervjuades respondenter med varierande erfarenhet och perspektiv. Intervjuer 

genomfördes med totalt olika 12 respondenter, och de tog mellan 40 till 90 

minuter. Fyra av intervjuerna var personliga intervjuer medan de resterande 

intervjuerna genomfördes via telefon eller videosamtal. En överblick av 
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intervjuerna kan ses i bilaga 8.2. I första hand prioriterades personliga intervjuer 

för att få en bättre kontakt med respondenterna. Telefonintervjuer är framförallt 

fördelaktiga eftersom det är betydligt billigare och tar mindre tid i anspråk att 

genomföra (Bryman & Bell 2013). Då studien har begränsade resurser valdes 

telefon-/video-intervjuer i de fall där det innebar en längre resa. Detta gjorde 

att urvalet av respondenter inte behövde begränsas geografiskt, och att det blev 

lättare att få tillgång till respondenter med rätt bakgrund och erfarenhet. 

Nackdelen med telefonintervjuer är enligt Bryman och Bell (2013) att 

intervjuaren inte kan se respondenten, och därmed inte kan reagera på 

ansiktsuttryck som rör exempelvis undran över frågan eller känslouttryck. 

Nackdelen har beaktats vid bearbetning av resultatet, men bedöms inte ha haft 

någon betydande påverka på studiens resultat.    

3.2.1. Urval  
Urvalet av respondenter i studien har framförallt skett genom teoretiskt- och 

bekvämlighetsurval. Teoretiskt urval användes för att få tillgång till 

respondenter med rätt kompetens och erfarenhet. Enligt Bryman och Bell 

(2013) är teoretiskt urval främst fördelaktig, när fokus ligger på teoretiska 

reflektioner av data, vilket styr behovet av ytterligare data. Därför är 

reflektionerna av större vikt än statistiska krav på ett urval. Bekvämlighetsurval 

har tillämpats vid intervjuerna på lokal nivå då jag har använt mig av kontakter 

för att få tillgång till respondenter. I vissa fall har också snöbollsurval tillämpats 

för att få kontakt med ytterligare respondenter av relevans. Snöbollsurval 

innebär att respondenterna tillfrågades om de kunde tipsa om någon ytterligare 

person som skulle kunna vara av intresse att intervjua i studien (Bryman och 

Bell 2013). Totalt intervjuades tolv respondenter. Av de tolv respondenterna var 

nio stycken män och tre stycken kvinnor.  

Tre urvalsgrupper identifierades för att säkerställa att personer med olika 

perspektiv intervjuades, samt för att få både ett internt och externt perspektiv. 

Revisionsmarknaden består idag av en stor variation av aktörer, från 

enmansbyråer till globala byråer. I de två första urvalsgrupperna valde jag att 

intervjua revisorer från de största revisionsbyråerna i Sverige. De fem största 

revisionsbyråerna i Sverige är; Deloitte, EY, KPMG, PwC och GT. De antogs 

vara mer framskridna i sin digitaliseringsprocess, då de kan dra nytta av sina 

skalfördelar, och därför av större intresse att studera. I den första urvalsgruppen 

valdes revisorer som arbetade med regionala frågor inom organisationen, 

eftersom de antogs vara mer insatta i utvecklingen inom hela organisationen. I 

den andra urvalsgruppen valdes revisorer som arbetar på en mer lokal nivå. De 
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antogs vara mer insatta i hur revisionen faktiskt påverkats av digitaliseringen i 

det dagliga arbetet. Den sista urvalsgruppen var programutvecklare, där två 

företag identifierades som har revisionsmjukvaroprogram på marknaden. Dessa 

företag var Hogia och Visma, vilka antogs vara väl insatta i den digitala 

revisionsutvecklingen. Kravet för respondenterna i denna urvalsgrupp var att de 

skulle ha god förståelse för de digitala revisionsverktygen som finns idag. Tre av 

de fyra respondenterna i denna urvalsgrupp hade tidigare jobbat som revisorer, 

vilket ansågs vara fördelaktigt i studien. Fördelningen mellan organisationerna 

som representeras och vilken urvalsgrupp de tillhör presenteras i en tabell i 

bilaga 8.2.  

För att täcka databehovet i studien var målet att göra minst en intervju med 

någon från varje revisionsbyrå i urvalsgrupp ett och två, samt att göra fyra 

intervjuer i urvalsgrupp tre. Målet var också att samtliga respondenter i 

urvalsgrupperna ett och två skulle vara auktoriserade eller godkända revisorer. 

Eftersom det visade sig vara problematiskt att få tag på respondenter som 

uppfyllde alla kriterier, och som kunde ställa upp på en intervju, fick kriterierna 

för urvalet justeras till att även innefatta ej auktoriserade revisorer i urvalsgrupp 

två. Två stycken bortfall har förekommit i denna studie vilket avser en intervju 

i urvalsgrupp ett och en intervju i urvalsgrupp två. Totalt gjordes intervjuer med 

fyra stycken respondenter i varje urvalsgrupp.  

3.2.2. Intervjuer  
För att säkerställa att de aktuella frågeställningarna som identifierades blev 

genomgångna skapades en intervjuguide som användes vid intervjutillfällena. 

Denna återfinns i bilaga 8.1. Samma intervjuguide användes i alla intervjuer för 

att underlätta vid dataanalysen. En intervjuguide kan enligt Bryman och Bell 

(2013) se olika ut beroende på vilka frågeställningar som ska täckas. Det 

viktigaste är, menar författarna, att frågorna möjliggör att forskaren får 

information om hur respondenten upplever fenomenet, samt att intervjuerna 

rymmer flexibilitet. Vidare bör frågornas utformande inte vara för specifik att 

det begränsar alternativa idéer.  

Frågorna som ställdes var av öppen karaktär.  Direkta och ledande frågor 

undveks, för att inte styra intervjupersonen för mycket. När det ansågs 

nödvändigt ställdes följdfrågor för att respondenterna skulle utveckla sina svar 

mer. För att säkerställa att frågorna vara tydligt formulerade, samt för att testa 

ljudinspelningskvaliteten, genomfördes en pilotintervju innan de verkliga 

intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Genom att 

spela in intervjuerna ges intervjupersonen möjlighet att fokusera på det som sägs 
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i intervjuerna, och riskerar inte att bli distraherad av behovet att föra 

anteckningar (Bryman & Bell 2013).  

3.3. Dataanalysmetod 

En svårighet vid kvalitativa undersökningar är att det frambringar stora mängder 

svårhanterligt datamaterial, som behöver kunna bearbetas på ett effektivt sätt 

(Bryman & Bell 2013). Datainsamlingen av denna studie resulterade i cirka 18 

timmar röstinspelning, vilken ordagrant transkriberades och genererade cirka 

135 sidor text. För att bearbeta materialet användes kodning, vilket innebär att 

materialet bryts ner i beståndsdelar, för att sedan sammanföras på nytt för att 

analyseras. Materialet lästes först igenom från början till slut för att få ett 

helhetsperspektiv. Sedan lästes materialet igenom en gång till, samtidigt som 

anteckningar gjordes i materialet för att identifiera mönster. Textstycken 

klipptes sedan ut från materialet och placerades i ett Excel dokument 

tillsammans med en kod som sammanfattade textstycket. Koderna och 

textstyckena sorterades därefter i olika kategorier, och sedan efter teman.  

Kritik som framförts i anslutning till kodning är att kontexten riskerar att gå 

förlorad, eftersom forskaren uppmuntras att fragmentisera sin data (Bryman & 

Bell 2013). Ytterligare kritiska synpunkter i anslutning till fragmentiseringen, är 

att det narrativa flytet i det som respondenterna säger går förlorad, och att 

forskaren därför riskerar att göra feltolkningar av data (Bryman & Bell 2013). 

Detta är förstås en risk, men måste sättas i relation till att resultatet först kan få 

betydelse för studien när den tolkas i relation till arbetet. 

3.4. Trovärdighetsdiskussion  

Trovärdigheten inom den kvalitativa forskningen består enligt Bryman och Bell 

(2013) av fyra olika delkriterier : tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering eller bekräftelse. Det är dessa kriterier som trovärdighetsdiskussionen 

i denna studie kommer att utgå från.   

Tillförlitlighet handlar om att det ska finnas en god överensstämmelse mellan 

forskarens observationer, och den teori som utvecklas (Bryman & Bell 2013). 

Detta kriterium uppfylls både genom att säkerställa att forskningen genomförs 

i enlighet med de regler och normer som existerar, och att personer som 

studerats får ta del av resultatet för att kunna bekräfta att forskaren tolkat 

verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman & Bell 2013). I denna studie har alla 

respondenter, innan publicering av det färdiga arbetet, fått ta del av arbetet för 

att säkerställa att innehållet är korrekt återgivet. I de fall där det funnits 
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oklarheter vad respondenten menat, har jag haft kontakt med respondenten för 

att förtydliga det som varit oklart. Tillförlitligheten har också stärkts genom att 

samtliga intervjuer blivit röstinspelade, vilket gjort att transkriberingen har varit 

ordagrant återgiven. Tillförlitligheten bedöms vara god i denna studie.  

Överförbarhet är något som inte sällan kvalitativ forskning får kritik för på grund 

av att urvalet som görs inte är statistiskt grundat (Bryman & Bell 2013). 

Kvalitativ forskning är ofta mer intresserad av det kontextuellt unika och fokus 

ligger därför på djupet istället för på bredden  (Bryman & Bell 2013). När det 

handlar om överförbarhet i denna studie finns flera brister. För det första så är 

urvalet av respondenter inte tillräckligt stort för att kunna generaliseras. Vidare 

kommer samtliga respondenter endast från de fem största revisionsbyråerna i 

Sverige, vilket gör att resultatet inte går att generalisera till små och medelstora 

revisionsbolag. Frågan är också i vilken utsträckning som det går att generalisera 

för revisorer i andra länder än Sverige. Jag anser att fler intervjuer hade behövts 

genomföras för att få en tydligare bild av huruvida resultaten går att generalisera. 

Att jag inte genomfört fler intervjuer har berott på en kombination mellan 

svårigheter med att få tillgängligheten till rätt typ av respondenter, och att 

studien varit begränsad av resurser i form av tid och pengar.   

Det är svårt att uppnå pålitlighet i kvalitativa studier, eftersom det inte går att 

fixera en social miljö, och det är många olika variabler som kan påverka 

resultatet (Bryman & Bell 2013). Forskaren kan öka pålitligheten i studien, 

genom att säkerställa att det har skapats en tillräcklig redogörelse av 

forskningsprocessen, så att läsaren ska förstå hur denna har gått till (Bryman & 

Bell 2013). Jag har försökt att skapa en så god redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen som möjligt. Jag har också tagit hjälp av min handledare, 

som vid flera tillfällen har granskat texten för att ge råd och feedback.  

Det slutliga kriteriet för trovärdighet i kvalitativa studier är konfirmering eller 

bekräftelse. Det handlar om att det ska vara uppenbart att forskaren inte låter sig 

påverkas av personliga värderingar vid utförandet av studien (Bryman & Bell 

2013). Det är svårt, om inte omöjligt, att uppnå en fullständig objektivitet, men 

genom att redan från början reflektera över detta kan en högre grad av 

objektivitet uppnås, vilket jag därför har gjort i denna studie.   

3.5. Etiska överväganden 

För att följa god forskningsetik har jag i denna studien beaktat några av de etiska 

principer som beskrivs av Bryman och Bell (2013). Konfidentialitets- och 
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anonymitetskravet har beaktats då samtliga respondenter är anonyma. Flera av 

respondenterna ville vara anonyma, och eftersom intervjuerna kunde innehålla 

känslig information valde jag också att inte heller låta det framgå vilken 

organisation som respektive respondent arbetar på. Kritiker skulle med 

anledning av detta kunna anmärka på att studiens pålitlighet påverkas eftersom 

det försämrar läsarens förmåga att bedöma kvaliteten på resultaten. För att 

uppnå god pålitlighet har jag beskrivit vilken yrkesroll samt hur många års 

erfarenhet som respondenterna har. Samtyckeskravet och informationskravet har 

beaktats där jag innan intervjuerna har gett respondenterna information om 

studiens syfte, samt säkerställt att de ville delta frivilligt. Den inledande 

kontakten med respondenterna gjordes på telefon, där jag informerade kort om 

mig och studiens syfte. Därefter har informationen skickats via mail till 

respondenten, för att säkerställa att de fått all information.  
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4. Empiri  

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av resultatet från intervjuerna. Kapitlet är 

indelat i två avsnitt, där det ena avsnittet visar resultatet som hör samman med 

revisionsmetodik och den andra visar resultatet som hör samman med revisionskvalitet.  

4.1. Digitaliseringens påverkan på revisionsmetodiken.   

Nedan presenteras resultatet som hör samman med respondenternas tolkning 

om digitaliseringen påverkan på revisionsmetodiken. 

4.1.1. Respondenter - Revisorer på regional nivå  
Revisorerna på regional nivå (R) menar att en stor förändring som har skett 

inom revisionen är att de idag har åtkomst till en mycket större mängd data än 

tidigare. Respondent 𝑅3 förklarar att de idag kan få alla transaktioner som har 

genomförts och därmed kan ”bygga mönster och se extraordinära transaktioner som 

gjorts under hela perioden”. Denna förändring har påverkat flera delar inom 

revisionsmetodiken enligt respondenterna. I planeringsfasen kan data användas 

för att få en bättre förståelse för kundens processer, och därmed lättare 

identifiera risker beskriver respondent 𝑅2. Genom en ökad förståelse för både 

riskerna och processerna i kundens verksamhet, kan granskningen styras till de 

konton där risken för fel är störst beskriver respondent 𝑅1.  

En förändring som kommer av att kundernas data har blivit mer tillgänglig, 

beskriver av respondent 𝑅3 vara, att granskningen kan göras mer löpande under 

året. Det gör att revisorerna minskar arbetsbelastningen under högsäsongen och 

att överraskningarna blir färre. Digitaliseringen har också påverkat granskningen 

av de interna kontrollerna förklarar respondenterna. Genom att kundernas 

system har blivit digitala går det, enligt respondent 𝑅4, att med större säkerhet 

att kontrollera den interna kontrollen. Som exempel nämns hur behörigheterna 

ligger i systemen, och vilka som har möjlighet att gå in och ändra dem.  

Respondent 𝑅1 menar samtidigt att digitaliseringen i vissa avseenden har gjort 

att revisorerna nu kan fokusera mindre på de interna kontrollerna, eftersom de 

nu har möjlighet att täcka in mer granskning genom substansgranskning. En 

betydande förändring på revisionen idag, enligt respondenterna, är att de i 

substansgranskningen numer fokuserar mer på dataanalyser jämfört med att det 

tidigare genomfördes mycket stickprov. Arbetet blir mindre inriktat på manuella 

kontroller och ett större fokus läggs istället på utvecklade dataanalyser, vilket 

framgår att citatet av respondent 𝑅1 nedan:   
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Alla system där det finns en stor mängd data, och där det sker mycket transaktioner, 

där kan vi nu för tiden plocka ut all data, bygga en förväntan och sen följa upp saker 

som sticker ut. Istället för som tidigare sa vi, nu ska ni ta 60 stickprov här. Nu har vi 

möjlighet att titta på allt fast vi tittar på det analytiskt. (Respondent 𝑅1) 

Genom att dataanalyser görs i större omfattning än tidigare, menar 

respondenterna att kommunikationen med kunderna blivit mer insiktsfull. 

Revisorerna kan idag, enligt respondenterna, ställa bättre och mer fokuserade 

frågor, vilket ger ett bättre underlag till revisionen samtidigt som ett större värde 

kan ges i rapporteringen till kundens företagsledning. 

Respondenterna pratar om att utvecklingen går mot mer automatisering och att 

i framtiden kommer en betydligt större del av arbetet i revisionen kunna skötas 

av en robot. AI nämns som en möjlighet i framtiden och något som alla större 

revisionsbyråer betraktar, men att det ännu inte är någon av byråerna som 

använder detta i sina revisioner fullt ut. Tanken med AI, enligt respondent 𝑅2, 

är att de automatiskt ska kunna plocka ut de saker som kan vara av intresse för 

revisorn. Respondenten beskriver att revisorerna kommer vara ännu mer precisa 

i sin granskning. Respondent 𝑅4 menar samtidigt att många områden är svårare 

att automatisera, särskilt de områden som innehåller en högre grad av 

bedömningar. Detta framgår i följande citat från respondent 𝑅4:     

Man kan väl säga att det alltid kommer krävas mänskliga bedömningar för svårare 

bedömningsposter. Det kräver ju data för att bygga upp en bra förväntan, men 

samtidigt så är det ju någon slags mänsklig bedömning och kunskap som krävs för att 

det ska bli bra. Så bedömningsfrågorna har blir betydligt viktigare, och de är svåra att 

ersätta. (Respondent 𝑅4)  

4.1.2. Respondenter - Revisorer på lokal nivå  
Revisorerna på lokal nivå (L) förklarar att tillgång till en mycket större mängd 

data har gjort att de nu kan ta sig an revisionen på ett helt annat sätt. Vid 

planeringsfasen menar respondenten 𝐿2 och 𝐿3 att dataanalys numera kan 

användas för att bekräfta deras förståelse av verksamhetens processer. En 

betydande förändring anses av respondenterna vara att granskningen av de 

interna kontrollerna blivit mycket mer effektiv än tidigare. Detta beror enligt 

respondent 𝐿2 på att kunder blivit mer digitala, vilket gör att det går att 

kontrollera de interna kontrollsystemen på ett säkrare sätt. 

Den största förändringen har enligt respondenterna skett kring 

substansgranskningen, där ett större fokus idag läggs på analytisk granskning 

istället för detaljgranskning. När dataanalyser används mer, menar respondent 
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𝐿4 att det är ännu viktigare att redan i planeringen förstå kunden eftersom det 

är grunden i att göra en bra analys. Vidare förklarar respondent 𝐿3 att de numera 

med hjälp av dataanalysverktyg kan analysera hela populationen istället för 

stickprov som tidigare gjorts. Om utfall stämmer med revisorernas förväntan 

beskriver respondenterna att de redan då kan känna sig säkra, och därför inte 

behöver göra lika många stickprov.  

Respondenterna menar att en betydande förändring till följd av digitalisering är, 

att de har gått från att tidigare hanterat en stor mängd papper till att numera 

hämta in och göra all dokumentation digitalt. Denna förändring har enligt 

respondent 𝐿2 inte påverkat själva metodiken, eftersom det som dokumenteras 

är detsamma. Enligt respondenterna finns det både för- och nackdelar med att 

dokumentationen nu görs digitalt. Respondent 𝐿4 menar exempelvis att mycket 

av underlaget fortfarande finns på papper som nu behöver scannas in och 

sorteras i datorn, vilket är tidskrävande. Samtidigt förklarar respondent 𝐿3 att 

de lättare kan dela dokument mellan revisionsteamen. 

Enligt respondenterna har digitaliseringen bidragit till att revisorerna idag har 

bättre underlag vid rapporteringen till företagsledningen. Detta förklarar 

respondent 𝐿2 har bidragit till att rådgivningen blivit bättre, eftersom de idag 

har bättre diskussionsunderlag, och större insikt i kundens verksamhet.   

Automatisering och robotisering är inget respondenterna har någon erfarenhet 

av än, men detta är något som de tror kommer kunna användas mer i framtiden.  

Respondenterna var överens om att flera delar av revisionen skulle kunna gå att 

automatisera. Respondent 𝐿3 menar att det framförallt är enklare uppgifter som 

en robot troligtvis skulle kunna göra. Som exempel nämns stickprov och 

framtagande av underlag till de transaktioner som avviker. Samtidigt förklarar 

respondenterna att flera delar av revisionen inte går att automatisera, eftersom 

revisionen omfattar till stor del professionell bedömning, vilket skulle vara svårt 

för en robot att klara av. Respondent 𝐿1 resonerar på följande sätt:  

En robot kan ta fram, undersöka, analysera, och komma fram till någon form av 

resultat, men den kommer aldrig kunna fatta ett beslut eller bedöma om något är 

rimligt eller ej. Vi kan se detta som ett komplement men det väldigt mycket runt 

omkring som den inte kan ha koll på. (Respondent 𝐿1) 

4.1.3. Respondenter - Programutvecklare  
Respondenterna i denna urvalsgrupp, programutvecklare (P), beskriver att 

digitaliseringsfaserna ser väldigt olika ut mellan revisionsbyråerna. De minde 
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byråerna håller på att ställa om och bli papperslösa, medan de större byråerna 

redan gjort denna omställning och nu utforskar möjligheterna med bland annat 

robotar. Respondent 𝑃4 menar att de ser ett ”tydligt skifte i branschen där 

dataanalyser och förståelse av flöden mer och mer ersätter det traditionella prickningsarbetet”. 

Respondent 𝑃1 beskriver att revisionen är inne i ett paradigmskifte och förklarar 

att revisionen kommer se helt annorlunda ut i framtiden. Framförallt hävdar 

respondenten att AI och robotisering kommer vara den stora omställningen i 

branschen, men att detta är i utvecklingsstadiet.   

Respondenterna menar att en stor förändring som skett fram till idag, är att 

revisorerna lägger mycket mer tyngd vid att identifiera risker, och att få en bättre 

förståelse för verksamheten. Framförallt läggs fokus på att förstå förändringar i 

verksamheten och hur det kan påverka revisionen enligt respondent 𝑃2. 

Respondent 𝑃3 tror att förändringen beror på att förutsättningarna har 

förändrats för revisorerna med anledning av digitaliseringen. Respondent 𝑃3 

förklarar att ”idag har revisorerna möjlighet att granska alla transaktioner istället för att 

som tidigare jobba med ett statistiskt urval”. Revisorerna kan enligt respondenten 

numer fokusera mer på avvikelserna. Respondent 𝑃1 jämför detta med ett 

vattenfall där dataanalysverktygen blir som ett slags filter som granskar allting.  

Man kan likna företagets data med ett vattenfall. Det som sedvanlig revision har gått 

ut på är att vattenfallet rinner ut i någon form av damm och i den dammen står revisorn 

med ett metspö och gör sina stickprov. Utifrån ett förbestämt urval, slumpmässigt eller 

vad det kan vara, försöker de fånga upp en del av populationen som de sedan försöker 

uttala sig kring. På sin höjd, då inom ett konfidensintervall, ska de kunna uttala sig 

kring hela populationen. Det är detta vattenfall som ska automatiseras genom att vi 

sätter en sil som fångar upp allt som behöver granska ytterligare. (Respondent 𝑃1)   

Respondent 𝑃3 beskriver att rapporteringen i framtiden kommer att påverkas av 

digitaliseringen. ”Eftersom revisorerna har tillgång till kundernas data mycket tidigare, 

skapas en möjlighet för revisorerna att ge rådgivning mycket närmare händelsen” 

(Respondent P3). Genom att bygga ihop en robot med kundens egna IT-system, 

menar respondent 𝑃4, att revisorerna i framtiden i realtid kommer kunna få 

notiser om det är någonting som revisorerna kan behöva ta ställning till.  Detta 

leder enligt respondent 𝑃4 till att revisorerna kan erbjuda bättre rådgivning, 

vilket framgår av följande citat:  

Jag tror att man kan rapportera snabbare till kunden genom att revidera lite under hela 

året. Då kan man genomföra fler analyser och på så sätt ge bättre rådgivning till 

kunden. (Respondent 𝑃4) 
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4.2.  Digitaliseringens påverkan på revisionskvaliteten 

Nedan presenteras resultatet som hör samman med respondenternas tolkning 

om digitaliseringens påverkan på revisionskvaliteten. 

4.2.1. Respondenter - Revisorer på regional nivå  
Det finns idag fler revisionsverktyg än någonsin enligt respondenterna, och 

möjligheterna är stora. Samtidigt menar respondenterna att det är viktigt att 

revisionsverktygen görs användarvänliga för att användandet ska bli tillförlitligt. 

Enligt respondent 𝑅4 krävs det mycket jobb centralt inom organisationerna för 

att anpassa verktygen så att de blir tillräckligt lättanvända. Genom datakörningar 

menar Respondent 𝑅2 att de får mer relevanta och säkrare revisionsbevis än 

tidigare, eftersom de nu kan titta på hela populationen. Respondent 𝑅3 beskriver 

att det blir högre en kvalitet eftersom revisorerna inte längre är utlämnade till 

att mest göra stickprov. 

Respondent 𝑅3 menar att revisionsbevisen har högre kvalitet eftersom 

revisorerna kan gå in i klienternas IT-system för att hämta nödvändiga bevis. 

Samtidigt beskriver respondenterna att det idag krävs nya typer av kunskaper 

för att genomföra en revision. Enligt respondent 𝑅1 krävs det en bredare 

kunskap än tidigare för att få den förståelse som krävs. IT- kunskap nämns som 

ett exempel, för att förstå riskerna och processerna i de system som granskas.  

Respondent 𝑅4 anser att granskning av kundernas IT-system inte är något som 

en vanlig revisor klarar av idag, utan att det krävas IT-revisorer för detta. 

Respondenterna hävdar att revisionsteamen i framtiden behöver bli mer 

heterogena för att täcka det kunskapsbehov som finns. Som exempel nämns att 

ett revisionsteam skulle kunna bestå av ekonomer, statistiker, dataingenjörer och 

beteendevetare.  

Revisorernas analytiska förmåga har blivit allt viktigare enligt respondenterna. 

Respondent  𝑅1  nämner att en bredare kunskap krävs för att göra bra analyser 

och för att i slutändan dra rätt slutsatser. Genom att importera data direkt in i 

revisionsprogrammen berättar respondenterna att de idag kan få en mycket 

bättre överblick över data, vilket gör att det lättare kan analyseras på ett effektivt 

sätt. Vidare kan revisorerna med större säkerhet genom dataanalysen säga att 

populationen är fri från fel. Utvecklingen har enligt respondent 𝑅3 möjliggjort 

att revisorerna kan fokusera på rätt saker i större utsträckning. Respondent 𝑅2 

menar också att enhetligheten i bedömningarna har ökat eftersom revisorerna 

nu får mer stöd i sitt beslutsfattande genom revisionsverktygen. Respondent 
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𝑅1 hävdar samtidigt att revisorernas arbete idag kräver mer kvalificerade 

bedömningar än tidigare eftersom de ställs inför fler bedömningar. Det är därför 

viktigt att revisorerna utvecklar en professionell skepticism och inte litar blint 

på revisionsverktygens rekommendationer påpekar respondent 𝑅1. Mer 

analytisk förmåga och en bredare kunskap har blivit allt viktigt för att klara av 

yrket enligt respondent 𝑅1, vilket framgår av citatet nedan: 

Nu måste man tänka till betydligt mer själv och man måste ha en väldig förståelse för 

kundens verksamhet eftersom allt med analytisk granskning bygger på att man ska ha 

förväntningar över hur saker och ting ser ut. Finns inga förväntningar så kan man inte 

följa upp det som är oväntat. Därför krävs det mycket kunskap om kunden och mer 

erfarenhet för att kunna göra bra analyser. (Respondent 𝑅1) 

Respondenterna anser att de interna kvalitetskontrollerna har blivit bättre i och 

med digitaliseringen, genom att det är lättare att övervaka de juniora revisorerna. 

Respondent 𝑅4 förklarar att revisionsverktygen idag, till viss del, är anpassade 

för att det inte ska gå att göra fel utan att det uppmärksammas. Respondent 𝑅1 

anser att digitaliseringen både gjort revisionen lättare och svårare. Lättare därför 

att det är enklare att samarbeta i teamen när alla har tillgång till alla dokument. 

Svårare eftersom det är mer komplext att förstå och beskriva vad som har gjorts. 

Respondenterna menar att digitaliseringen i slutändan resulterar i att 

tillförlitligheten i revisionen blir betydligt högre, eftersom risken för att 

revisorerna gör ett felaktigt uttalande minskat. Vidare beskriver respondenterna 

att de inte tror att digitaliseringen kommer påverka revisionens externa 

trovärdighet på kort sikt, eftersom den styrs av andra faktorer såsom skandaler 

och misslyckanden. På lång sikt tror respondenterna ändå att trovärdigheten kan 

öka, om digitaliseringen leder till att det förekommer färre skandaler där 

revisorns förmåga ifrågasätts.   

4.2.2. Respondenter - Revisorer på lokal nivå  
Respondenterna på lokal nivå anser att revisionskvaliteten påverkats positivt av 

digitaliseringen, eftersom de med hjälp av dataanalyser får ett betydligt starkare 

revisionsbevis än tidigare. Revisorerna kan, enligt respondent 𝐿1, med större 

säkerhet uttala sig om hela populationen än tidigare. Detta till följd av att 

revisorerna kan ringa in områden med högre risk som måste analyseras 

ytterligare. Genom att använda analysprogram menar respondenterna att de får 

både kraftfullare bevis och bättre underlag för att göra bra bedömningar. 

Respondenterna hävdar även att det ställs höga krav på att revisorerna måste 

förstå processerna för att kunna sätta korrekta förväntningar, samt kunna 
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analysera resultaten på ett korrekt vis. Respondent 𝐿3 anser att den 

professionella bedömningen blivit allt viktigare för revisionen i och med att de 

arbetar mer med dataanalyser.  Detta framgår bland annat av följande citatet:  

Det är alltid i slutändan en professionell bedömning. Vi sätter alltid först en förväntan 

som sedan jämförs med utfallet. Förstår vi inte processerna bakom kan vi inte heller 

sätta korrekta förväntningar, och inte heller göra en korrekt analys. Med hjälp av 

datorer kan vi idag få hjälp med att ta fram underlag, men i slutändan är det alltid vår 

bedömning utifrån risk som avgör. (Respondent 𝐿3) 

Enligt respondent 𝐿3 ger den analytiska granskningen ett bättre kundvärde 

eftersom det ger bra diskussionsunderlag att ta upp med kunderna. Det leder i 

slutändan till att kunden kan få bättre rådgivning än tidigare. Respondenterna 

beskriver också att dokumentationen blir bättre eftersom det inte går att ta några 

genvägar eller ändra i efterhand längre. Dokumentationen behöver bli rätt från 

början, vilket höjt kvaliteten menar respondent 𝐿1. Respondent 𝐿2 uppger att 

den interna kvalitetsgranskningen även blir bättre, eftersom den som följer upp 

arbetet får en bättre överblick genom att åtkomsten till dokument blir enklare.  

En stor fördel är också att alla i teamet har tillgång till samma dokument vilket 

gör att det går lättare att samarbeta enligt respondenterna.  

Respondenterna var oeniga om tillförlitligheten har påverkats av 

digitaliseringen. Respondent 𝐿2 menar att det alltid kommer vara svårt att hitta 

oegentligheter och att det aldrig kommer vara möjligt med 100% säkerhet. 

Respondent 𝐿1 hävdar samtidigt att digitaliseringen möjliggör att de kan 

fokusera sitt arbete på de områden där risken för fel är som störst.  Respondent 

𝐿3 förutser att trovärdigheten kan öka i framtiden till de ägarledda bolagen 

genom att arbeta med dataanalyser kan ge bättre rådgivning till framförallt 

ägarledda företag.   

4.2.3. Respondenter - Programutvecklare  
Genom att revisorerna idag har möjlighet att bearbeta hela populationen menar 

programutvecklarna att det blir en säkrare revision, därför att risken minskar för 

att väsentliga fel inte upptäcks. Enligt respondent 𝑃3 leder digitaliseringen 

framförallt till att fokus läggs på områden där risken för fel är som störst. Då 

krävs det att revisorerna är mer införstådda med risktänkande beskriver 

respondenten. Respondent 𝑃4 menar samtidigt ett det idag krävs att revisorerna 

har en bredare kunskap än tidigare vilket framgår i citatet nedan:  

Revisorerna måste förstå det både teoretiskt och praktiskt men de måste också ha 

datakunskap och en IT-vana som gör att de kan använda det i revisionen. Det kommer 
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krävas en väldigt bra förståelse för omvärldsfaktorer och hur det kan påverka det 

enskilda företaget på ett sätt som det inte alls gjorde för 15 år sen. (Respondent 𝑃4) 

Alla respondenter var inte överens om att det i framtiden kommer krävas att alla 

i teamet har en djupare IT-kunskap. Respondent 𝑃2 anser att så länge 

revisorerna har en viss förståelse för vad programmen gör, räcker det med att 

revisionsverktygen görs användarvänliga. Genom att revisionsteamen består av 

en variation av personer med olika kunskap menar respondenten att 

kunskapsbehovet kan uppfyllas ändå.  

Respondenterna menar att kvaliteten på dokumentationen blir bättre eftersom 

det blir svårare att fuska med datumsigneringen. Respondent 𝑃1 förklarare 

vidare att kvaliteten på dokumentationen blir bättre eftersom det är möjligt att 

bygga in spärrar i IT-systemen. Spärrar som gör att det inte går att gå vidare i en 

revision utan att färdigställa vissa delar. Detta gör att väsentliga delar som måste 

dokumenteras, inte missas enligt respondent 𝑃4.  

Samtidigt som respondenterna menar att revisionen blivit säkrare, hävdar de att 

det än så länge inte har påverkat trovärdigheten till revisionen. Respondenterna 

menar att användarna av de finansiella uttalandena inte upplever att det blir 

någon förändring, utan litar på att revisorerna kommer fram till rätt uttalande 

oavsett vilka tekniska hjälpmedel som används. Detta framgår bland annat av 

följande citat från respondent 𝑃1:   

 Jag tror att den största förändringen digitaliseringen hittills har erbjudit är att byrån 

internt kan hantera revisionen på ett annat sätt. En företagsledare eller en annan 

finansiell aktör på marknaden ser fortfarande bara en revisionsberättelse, inte vad som 

ligger bakom revisionsberättelsen och hur den har tagits fram. Jag tror att det finns en 

så pass stor tillförlitlighet gentemot revisorn, att de litar på att det inte spelar någon 

roll om de har arbetat helt digitalt eller om de har arbetat manuellt för att ta fram den.  

(Respondent 𝑃1)  
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5. Analys och diskussion 

Detta kapitel syftar till att koppla samman empirin med det teoretiska ramverket i uppsatsen. 

Kapitlet är indelat i två delar där digitaliseringens påverkan på revisionsmetodiken diskuteras 

först och därefter diskuteras digitaliseringens påverkan på revisionskvalitet.   

5.1. På vilket sätt har revisonsmetodiken påverkats av 
digitaliseringen? 

Studien visar att revisionen idag är i en betydande förändringsprocess som 

framför allt drivs av digitaliseringen. Av intervjuerna framgår det att revisionen 

förändras på flera olika plan. En betydande påverkan menar respondenterna har 

varit att arbetet blivit alltmer papperslöst, vilket av Shumate och Brooks (2001) 

tidigt förutspåddes skulle ske. Programutvecklarna förklarar samtidigt att det 

varierar mycket mellan revisionsbyråerna var i digitaliseringsfasen byråerna 

befinner sig.  Enligt respondenterna gör de mindre revisionsbyråerna 

övergången till papperslöshet nu, medan de större revisionsbyråerna gjorde 

denna övergången för flera år sedan.  

De större revisionsbyråerna beskrivs av respondenterna nu på väg att ta nästa 

steg i digitaliseringen, vilket är att dra mer nytta av den digitala teknik och 

information som finns tillgänglig. Det är enligt revisorerna på regional nivå 

väldigt kostsamt att investera i ny revisionsteknik. Det bedöms vara rimligt att 

de större byråerna har kommit längre i digitaliseringen eftersom de kan dra nytta 

av sina skalfördelar och investera mer. Det bekräftar även Alles och Gray (2016) 

teori om att de större revisionsbyråerna idag investerar stora summor i att 

utveckla nya digitala arbetsverktyg. 

Enligt respondenterna har digitaliseringen gjort att revisorerna idag kan hantera 

data mer effektivt än tidigare. Detta beskrivs även av Kuenkaikaew och 

Vasarhelyi (2013) som menar att olika typer av dataverktyg kan användas för att 

lättare hantera den stora mängden data. Av intervjuerna framgår det att den data 

som används idag framförallt består av transaktionerna som gjorts under året. 

Genom att analysera kundernas data kan revisorerna, enligt respondenterna, 

bland annat förstå hur bokföringsprocesserna går till, hur transaktionerna bokas, 

vem som bokat vad, och när bokningarna gjorts. Med hjälp av dataanalyser kan 

hela populationen av transaktioner granskas, menar respondenterna, vilket 

överensstämmer med tidigare teorier om den digitala informationens påverkan 

på revisionen (Janvrin et al. 2008; Titera 2013; Murphy & Tysiac 2015).   



40 

 

5.1.1. Planering 
Studien visar att möjligheten att hantera en större del av den tillgängliga 

informationen gjort att revisorerna idag kan börja analysproceduren mycket 

tidigare än förut. Redan i planeringsfasen, kan revisorerna använda dataanalyser 

för att skapa sig en bättre förståelse för kundens processer. Mer fokus läggs idag 

på att verkligen förstå kundens verksamhet enligt respondenterna. Revisorerna 

kan idag med hjälp av digitala data redan i planeringsfasen bättre planera för att 

fokusera på de områden som bedöms ha en större risk. Förståelsen av 

verksamheten är beskrivs av FAR (2018) viktigt för att förstå de risker som kan 

orsaka fel. Genom att analysera och förstå verksamheten kan revisorn i 

planeringsfasen bedöma hur omfattande revisionen bör vara, och vad 

revisionsarbetet ska inriktas på (FAR 2018).  

Revisorerna på lokal nivå menar att det varierar hur mycket de använder 

dataanalyser beroende på storleken på kunden. Dataanalyser används inte lika 

frekvent i de mindre revisionerna enligt respondenterna. Detta kan kopplas till 

Maciejewska (2014) som beskriver att dataanalyser blivit mer betydelsefulla för 

revisorer då organisationerna blivit alltmer komplexa. Utan digitala hjälpmedel 

är risken stor att revisorerna annars missar saker beskriver författaren. Att 

dataanalyser enligt respondenterna inte används i lika stor omfattning vid 

revision av mindre organisationer, kan därför antas bero på att det inte så 

komplexa att det bedöms vara nödvändigt.    

Studien visar att väsentlighetstalet inte har påverkats något av digitaliseringen, 

eftersom detta styrs av vad revisorerna bedömer är väsentligt. Huruvida 

väsentlighetstalet kan komma att påverkas i framtiden gav respondenterna en 

delad bild av.  En respondent på regional nivå beskriver att det kan påverkas i 

framtiden då det kommer bli mycket mer effektivt att hitta fel, och att 

användarna därför i framtiden kommer kunna förvänta sig färre fel. Detta är i 

linje med Krahel och Vasarhelyi (2014) som menar att värdet på vad som anses 

vara väsentligt i framtiden kan komma att minska, eftersom kostnaden för att 

rätta till fel minskat.   

5.1.2. Granskning 

Studien tyder på att kundernas interna kontrollsystem idag kan granskas med 

större säkerhet tack vare digitaliseringen. Detta är vad Carrington (2014) kallar 

test av kontroller. Om det går att lita på bolagets interna kontroller, innebär det 

enligt respondenterna att mindre substansgranskning behöver göras. Det kan 

kopplas till revisionsformeln, som beskrivs av Carrington (2014), där en 
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minskad kontrollrisk innebär en minskad revisionsrisk, och att mindre 

substansgranskning behöver utföras. I de fall där revisorerna kan känna sig 

tillräckligt komfortabla med att de interna kontrollsystemen fungerar, leder detta 

till att revisionen blir mer effektiv.  

Revisorerna på regional nivå menar att digitaliseringen innebär att IT-revision 

blivit allt mer betydelsefull för test av kontroller, vilket överensstämmer med 

Merhout och Havelkas (2008) teori om IT-revisionens betydelse. Samtidigt 

menar revisorerna på lokal nivå att IT-revision är kostsamt, och att det därför 

framförallt används vid revisioner av de större bolagen. Enligt revisorerna på 

regional nivå har digitaliseringen gjort att revisorerna numer mer effektivt kan 

genomföra substansgranskningen, vilket gjort att trenden idag är att färre test av 

kontroller görs. Detta bekräftar vad Carringtons (2014) beskriver om att valet 

mellan test av kontroller och substansgranskning beror på vad som är mest 

lönsamt. 

Studien visat att substansgranskningen idag kan göras mer effektivt med hjälp 

av dataanalysverktyg. Detta ligger i linje med Krahel och Vasarhelyis (2014) teori 

om att revisionen blivit mer effektiv eftersom revisorerna kan använda 

dataanalyser i större omfattning än tidigare. Med hjälp av dataanalyser 

genomförs vad Carrington (2014) kallar substansinriktad analytisk granskning. 

Fördelen enligt respondenterna är att de kan granska hela populationer av 

transaktioner istället för att göra enstaka stickprov, vilket också beskrivits av 

Titera (2013) och Murphy och Tysiac (2015).  

Genom att göra dataanalyser menar respondenterna att revisorerna kan lägga 

mindre tid på det som stämmer och istället fokusera på de områden som avviker 

från förväntan. Samtidigt beskriver respondenterna att dataanalyserna gör att 

revisorerna numer lättare kan identifiera områden som kräver ytterligare 

granskning, vilket speglar Murphy och Tysiac (2015). Detta är också i linje med 

Janvrin et al. (2008) som visar att digitaliseringen lett till en högre precision i 

granskningen.  

Vad Carrington (2014) benämner detaljgranskning har blivit enklare enligt 

respondenterna. Genom att revisorerna ofta kan få tillgång till kundernas IT-

system, kan de plocka ut det underlag som krävs för att styrka ett påstående. 

Datoriserade revisionsverktyg gör det lättare enligt respondenterna att gå från 

en övergripande nivå, till att titta på detaljer, vilket motsvarar det Cao et al. 

(2015) beskriver som drill-downs.  
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5.1.3. Rapportering 
Enligt respondenterna har rapporteringen av revisionsberättelsen inte påverkats 

av digitaliseringen. Det handlar om att revisorn ska vara tillräckligt komfortabel 

för att kunna skriva en ”ren” revisionsberättelse enligt respondenterna. I 

framtiden tror programutvecklarna att revisionsberättelsen kommer kunna 

lämnas digitalt istället för på papper, vilket krävs idag. Men berättelsen i sig 

påverkas inte på grund av digitaliseringen hävdar respondenterna.  

Däremot menar respondenterna att rapporteringen till företagsledningen 

påverkats av digitaliseringen eftersom revisorerna idag får en bättre överblick 

över verksamheten. Respondenterna anser att revisorerna numer har bättre 

diskussionsunderlag som går att framföra till företagsledningen. Revisorerna har 

även fått en bättre förståelse för verksamheten i och med dataanalyserna och de 

kan därmed ge bättre rådgivning. Rapporteringen till företagsledningen görs 

enligt FAR (2018) så att ledningen ska kunna rätta till fel och kunna agera för 

att förbättra verksamheten. Genom att revisorn får en bättre förståelse av 

verksamheten, kan bättre rådgivning ges till företagsledningen och styrelsen 

(FAR 2018).  Att branschen, enligt  Meckfessel och Sellers (2017), går mot mer 

rådgivning, bedömd vara rimligt eftersom utvecklingen möjliggjort för 

revisorerna att erbjuda bättre rådgivning till företagsledningen.     

5.1.4. Digitalisering, automatisering och robotisering 
Studien tyder på att utvecklingen leder till att manuella arbetsuppgifter i 

framtiden kommer kunna automatiseras. Kairos Future (2016) beskriver att 

teknikens roll i arbetslivet har utvecklats genom tre faser; förstärkning, 

komplettering och ersättning. Datoriserade revisionsverktyg har länge använts i 

revisionen för att underlätta revisorernas arbete, vilket visar att utvecklingen har 

genomgått förstärkningsfasen. Dataanalysverktyg används idag som ett 

komplement till den traditionella substansgranskningen, vilket också visar att 

revisionen genomgått kompletteringsstadiet. Samtidigt visar studien att 

robotisering ännu inte börjat tillämpas, vilket kan tolkas som att revisionen ännu 

inte kommit in i ersättningsfasen men att det är dit revisionen är på väg. 

Den datahantering av transaktioner som beskrivits av respondenterna, går lätt 

att förväxla med Big data, som redogjorts i det teoretiska ramverket. Enligt 

Janvrin och Watson (2017) utgör Big data en så stor volym data som är svår att 

hantera med traditionella databaser, vilket skiljer sig från den datahantering som 

beskrivits av respondenterna i studien. Programutvecklarna menar att 

analysverktygen som används idag mestadels bygger på Microsoft-program, 

vilket tyder på att Big data ännu inte används i någon större utsträckning. 
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Samtidigt tyder studien på att Big data är något som branschen arbetar med att 

utveckla, och som kommer kunna användas mer i framtiden.  

Studien visar att de arbetsuppgifter som kommer vara svårare att automatisera 

är framförallt bedömningar av olika slag, vilket också beskrivs av Alles et al. 

(2008) och Lombardi et al. (2014). Revisorerna på lokal nivå beskriver också att 

den mänskliga kontakten med företagsledningen inte passar för automatisering. 

Enligt Kokina och Davenport (2017) är det framförallt de återkommande och 

strukturerade revisionsuppgifterna som går att automatisera, vilket motsvarar 

respondenternas uppfattning.  

Studien tyder på att AI och Big Data inom kort kommer börja användas i större 

omfattning än idag. Enligt tidigare studie beskrivs förändringen av revisionen 

som ett paradigmskifte (Raphael 2017), vilket är i linje med studiens resultat. En 

respondent menar att det kommer hända mer inom revisionen de närmaste åren 

än vad det gjort på många år. Genom att data numer finns digitalt öppnas 

möjligheter för att utveckla nya revisionsverktyg, enligt respondenterna. I linje 

med Salminen et al. (2017) beskriver respondenterna att en förutsättning för att 

effektivt hantera stora datamängder är att den är digitalt lagrad. Studien visar att 

detta är möjligt eftersom kunderna blivit allt mer digitala.  

Revisorerna på regional nivå framhäver att revisionen kommer se annorlunda 

ut i framtiden, eftersom en robot kommer kunna sammankopplas med 

kundernas IT-system. Respondenterna menar att det med hjälp av AI kommer 

det vara möjligt att lösa mycket komplexa uppdrag. Att en robot kan 

sammankopplas med kundernas IT-system leder, enligt respondenterna, till att 

revisionen i framtiden kommer kunna genomföras i realtid, vilket går i linje med 

tidigare studier (Kuhn  & Sutton 2010; Bumgarner & Vasarhelyi 2015; Byrnes 

et al. 2015).  

5.1.5. Delslutsats; digitaliseringens påverkan på 
revisionsmetodiken  

Studien visar att digitaliseringen framförallt har påverkat revisionsmetodiken 

genom att arbetet övergår till mer analytisk granskning. Genom en ökad 

förståelse för kundens verksamhet kan fokus läggas på de områden där risken 

för fel är som störst. För att skapa en förståelse för verksamheten utförs 

analytisk granskning redan under planeringsfasen. I granskningen används 

analyser för att identifiera mönster och hitta avvikelser. Detta leder till att färre 

granskningsåtgärder krävs och revisionen blir mer effektiv. Revisorerna kan 

numera hantera hela populationen av data, och på så sätt effektivt identifiera 
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stora eller avvikande transaktioner som kräver ytterligare granskning. Detta 

tyder, enligt studien, på att revisorerna mer effektivt idag kan identifiera fel och 

oegentligheter i de finansiella uttalandena. Genom att kunderna blivit mer 

digitala tyder studien på att revisorerna mer effektivt kan genomföra 

granskningen genom test av kontroller. Samtidigt har substansgranskningen 

blivit mer effektiv, vilket gör att revisorerna oftare väljer att inte förlita sig på 

test av kontroller, då substansgranskningen är mer kostnadseffektivt. I linje med 

tidigare forskning visar denna studie att arbetet går alltmer mot automatisering 

och i framtiden kommer vissa arbetsuppgifter kunna ersättas av en robot. Detta 

leder till att arbetet i framtiden framförallt kommer utgöras av de områden som 

är svår att ersätta, såsom analyser och bedömningar.     

5.2. På vilket sätt har revisionskvaliteten påverkats av 
digitaliseringen? 

Studien visar att digitaliseringen har bidragit på flera olika sätt till en bättre 

revisionskvalitet. Respondenterna beskriver att digitaliseringen gjort att 

revisionen blivit mer effektiv, vilket syftar på tidsåtgången, men också på att 

revisorerna bättre kan granska områden där risken för fel är som störst.  

5.2.1. Revisionsinput  

Respondenterna beskriver att det idag finns fler lättanvända revisionsverktyg än 

tidigare. CAAT’s är enligt respondenterna nödvändigt för att genomföra en 

effektiv revision. Detta beskrivs av Byrnes et al. (2015) som menar att digitala 

revisionsverktyg i vissa avseenden är nödvändigt för att uppfylla 

revisionskvalitet. Revisionsverktygen bidrar framförallt, enligt respondenterna, 

med att effektivt hantera den stora datamängden. Studien visar, i linje med  

Porter et al. (2014), att det är viktigt att utvecklingen av nya revisionsverktyg 

görs i samarbete med revisorer. Respondenterna förklarar att det är viktigt 

eftersom det krävs att revisionsverktygen blir tillräckligt användarvänliga för att 

en vanlig revisor, utan djupare IT-kunskaper, ska kunna använda verktygen.  

Av studien framgår det att idag krävs en bredare kunskapsnivå än tidigare för 

att uppfylla en god revisionskvalitet vilket också beskrevs av Raphael (2017). I 

och med att granskningen gått mer mot analytisk granskning, menar 

respondenterna att det krävs att revisorerna har en god analytisk förmåga och 

en bredare kunskap. Framförallt är detta, enligt respondenterna, viktigt för att 

förstå och analysera informationen på rätt sätt. Detta går i linje med Lombardi 

et al. (2014) som beskriver att revisorernas analytiska förmåga blir allt viktigare. 
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Studien visar att det råder en delad bild av hur mycket IT-kunskaper som krävs 

för att en revisor ska klara av yrket. Det är enligt respondenterna viktigt att 

revisorerna har grundläggande IT-kunskaper. Programutvecklarna menar dock 

att det inte krävs djupare IT-kunskap för en vanlig revisor då revisionsverktygen 

ska vara såpass användaranpassade att den kan användas av alla revisorer. Fokus 

bör istället vara att revisorerna ska kunna tolka resultaten vilket går i linje med 

Raphael (2017). Samtidigt menar respondenter att IT-kunskaper blivit 

nödvändigt för att förstå kundens verksamhet och hur informationen som 

granskas har genererats. Respondenterna beskriver att det räcker med att 

kunskapen finns inom revisionsteamet för att behovet ska vara uppfyllt. Vilket 

också är inom ramen för ISA (ISA 220). Detta går delvis emot Han et al. (2015) 

som menar att det finns det en risk att revisorer inte har tillräckligt god IT-

kunskap. Eftersom inte alla i teamet behöver ha djupare IT-kunskaper kan 

risken hanteras genom att ta in specialister i de teamen där djupare IT-kunskap 

bedöms vara nödvändigt. Samtidigt bekräftas Holm och Zaman (2012) och 

Funnell et al (2016) teori om att IT-kunskap är viktigt för dagens revisioner.  

Studien visar att digitaliseringen bidragit till att revisorerna idag har tillgång till 

starkare revisionsbevis än tidigare, vilket enligt Francis (2011) leder till en bättre 

revisionskvalitet. Respondenterna beskriver bland annat att revisionsbevisen är 

starkare eftersom revisorerna själva kan gå in i kundernas affärssystem och 

hämta informationen som behövs. Eilifsen et al. (2013) menar att det leder till 

en ökad tillförlitlighet till revisionsbevisen när revisorerna själv inhämtat 

revisionsbevisen. Respondenterna menar också att revisionsbevisen är mer 

relevanta eftersom revisorerna med bättre precision kan granska en större 

mängd data än tidigare.  Relevans är den andra delen för att bedöma 

revisionsbevisens kvalitet (ISA 500 p.7). 

Respondenterna menar att det ofta krävs mindre revisionsbevis när dataanalyser 

genomförts jämfört med vid stickprov. Det framgår av studien att det finns en 

svårighet för revisorerna att avgöra hur mycket revisionsbevis som behöver 

samlas in. Det tyder på att det beror på att det finns få riktlinjer i 

revisionsstandarden. Svårigheten med revisionsbevis är enligt respondenterna 

att mängden ofta varierar mellan revisionerna. Respondenterna beskriver att det 

är en fråga om professionell bedömning när tillräcklig mängd bevis har samlats 

in, och det mer handlar om att revisorn ska känna sig tillräckligt komfortabel. 

Få studier har påträffats som beaktar detta, vilket därför kan tolkas som att det 

finns ett kunskapsgap kring ämnet.  
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5.2.2. Revisionsprocessen 
Av studien framgår det att revisionen idag är präglad av många standardiserade 

revisionssystem och checklistor. Risken är enligt tidigare studier att revisorerna 

blir begränsade i sina bedömningar, och då de tenderar att förlita sig för mycket 

på rekommendationer från revisionsverktygen (Dowling & Leech 2007). I likhet 

med Dowling och Leech (2007) menar respondenterna att det alltid i slutändan 

är revisorernas professionella bedömning som är viktigast. Respondenterna 

hävdare är den viktigaste egenskapen för revisorer idag är deras skeptiska 

förmåga, vilket enligt respondenterna kommer bli ännu viktigare i framtiden när 

automatisering och robotisering blir mer aktuell.  

Studien visar att revisorerna med hjälp av dataanalyser kan få en ökad förståelse 

för riskerna och processerna i kundens verksamhet, och därigenom styra 

granskningen till konton där risken för fel är störst. Revisionskvaliteten blir 

enligt respondenterna bättre eftersom granskningen görs med högre precision. 

Respondenterna menar också att revisorerna idag, med hjälp av avancerade 

dataanalyser, har tillgång till mer information och bättre beslutsunderlag, vilket 

gör att revisorerna kan göra mer kvalificerade analyser och bedömningar. 

Respondenterna menar att digitaliseringen har gjort att revisorerna snabbt får 

en bra överblick över balanserna och resultaten som granskas. Detta gör att de 

ofta har tillgång till resultatet när de utvecklar sina förväntningar. Enligt Pike et 

al. (2013) är risken när revisorerna står inför svårare bedömningar, och har 

tillgång till resultatet, att de minimerar ansträngningen genom att göra 

uppskattningar i samma riktning som resultaten. Samtidigt kan detta i framtiden 

motverkas genom att revisionsverktygen kan hjälpa revisorn med bättre 

beslutsunderlag (Lowe et al. 2017).   

Studien tyder på att den interna kvalitetskontrollen i revisionsbyråerna kan 

förbättras med hjälp av digitaliseringen. Respondenterna förklarar att det numer 

går att kvalitetssäkra revisorernas arbete på ett mer effektivt sätt, genom att 

bygga in spärrar och varningar i revisionsverktygen. Det gör att det inte ska gå 

att göra vissa fel utan att det upptäcks. Ett exempel som nämns är att när 

dokumentationen görs digitalt så syns det när den är gjord, och det går därför 

inte att i efterhand ändra i dokumenteringen. Detta överensstämmer med 

Dickson (2007) som menar att användandet av revisionsmjukvaror leder till en 

ökad följsamhet av revisionsstandarder. Respondenterna nämner också att 

uppföljningen av de juniora revisorernas arbete blivit enklare, eftersom alla i 

teamet har tillgång till samma material. I likhet med Lambert och Agoglia (2011) 
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menar respondenterna att detta genererar en högre revisionskvalitet, eftersom 

uppföljningen kan göras löpande.  

5.2.3. Revisionsresultat  

Studien visar att digitaliseringen bidragit till att respondenterna känner sig mer 

komfortabla med att komma fram till rätt slutsatser. Genom att hela 

populationen granskas istället för stickprov menar respondenterna att risken för 

att komma fram till fel slutsats minskar. Genom att gå från ett statistiskt urval 

till att granska hela populationen minskar den statistiska risken för att revisorn 

rapporterar en felaktig revisionsberättelse. Detta kan kopplas till Hunton och 

Roses (2010) som anser att digitaliseringen bidragit till en ökad känslighet för 

upptäckandet av felaktigheter.  

Resultatet av studien indikerar att revisionens externa trovärdighet på kort sikt 

inte påverkats av digitaliseringen eftersom användarna av informationen har 

samma förväntningar som innan. Tidigare studier har visat att revisorernas 

trovärdighet bygger på deras förmåga att lämna användbar information (Funnell 

et al. 2016). Den digitala utvecklingen kan därför ses som nödvändig för att 

bibehålla revisionens trovärdighet i den alltmer snabbrörliga och komplexa 

organisationsmiljön. På lång sikt indikerar studien att revisionens trovärdighet 

kan påverkas positivt av digitaliseringen, om färre revisionsmisslyckanden kan 

leda till att färre skandaler förekommer där revisorns förmåga ifrågasätts.  

5.2.4. Delslutsats; digitaliseringens påverkan på 
revisionskvaliteten  

Studien tyder på att revisionskvaliteten framförallt påverkas positivt av 

digitaliseringen. Genom fler och bättre revisionsverktyg kan revisorerna idag få 

tillgång till bättre beslutsunderlag och bättre revisionsbevis. Genom att 

kunderna blivit mer digitala ökar också tillförlitligheten till revisionsbevisen. 

Samtidigt tyder studien på att det idag krävs en ny typ av kunskap för dagens 

revision, där en bredare kunskap och analytisk förmåga blivit allt viktigare. IT-

kunskap beskrivs som en allt viktigare kunskap för att förstå kundens 

verksamhet, men inte nödvändig för att genomföra granskningen. Studien tyder 

på att tillförlitligheten i revisionen har ökat då revisionen blivit mer effektiv. 

Samtidigt tyder studien på att trovärdigheten till revisionen på kort sikt inte har 

påverkats av utvecklingen, men att den på lång sikt kan komma att öka.    
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6. Slutsats 

Kapitlet inlednings med en kort sammanfattning samt en återkoppling till studiens syfte och 

problemformulering. Därefter presenteras studiens slutsatser och förslag till ytterligare 

forskning. Kapitlet avslutas med en reflektion om studiens bidrag och begräsningar.   

6.1. Sammanfattning  

Studiens syfte är att förklara och förstå digitaliseringens påverkan på revisionen. 

För att besvara syftet identifierades två frågeställningar med fokus på 

revisonsmetodik och revisionskvalitet. Med det teoretiska perspektivet revision 

som komfort har en kvalitativt inriktad studie genomförts med semistrukturerade 

intervjuer. Studiens slutsats och bidrag presenteras nedan.     

6.2. Slutsatser 

I likhet med tidigare forskning visar studien att digitaliseringen haft en positiv 

påverkan på revisionen. Revisionen har förändrats tillsammans med den digitala 

utvecklingen, och arbetet går mot mer automatiserade processer där mänskliga 

bedömningar blir allt viktigare för yrket. Utifrån perspektivet revision som komfort 

och användarperspektivet har digitaliseringen inte haft en betydande påverkan på 

revisionen då förväntningarna från användarna är densamma som tidigare. Då 

användarna framförallt ser resultatet av granskningen framgår det inte tydligt 

för dem på vilket sätt revisionen har påverkats av digitaliseringen. 

Digitaliseringen har snarare varit nödvändig för att revisionen fortsättningsvis 

ska vara relevant ur ett användarperspektiv.  

Utifrån ett revisorperspektiv om revision som komfort har digitaliseringen haft en 

betydande påverkan på revisionen eftersom granskningen blivit mer effektiv och 

tillförlitlig. Genom den digitala utvecklingen har revisionen utvecklats till att 

kunna inkluderas hela populationen i granskningen. Detta har bidragit till att 

revisorerna kan analysera och koppla samman data på ett annat sätt än tidigare. 

Studien tyder på att revisorer idag känner sig mer komfortabla med att de 

kommit fram till rätt slutsats än tidigare. För att förklara och tydliggöras studiens 

slutsatser presenteras modell 6.1 nedan. Modellen visar på vilket sätt 

digitaliseringen har påverkat på revisionen.  
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Modell 6.1 Modellen visar på vilket sätt digitaliseringen har påverkat revisionen. 

Som framgår av modell 6.1 har utvecklade revisionsverktyg haft en betydande 

påverkan på revisionen genom bättre beslutsunderlag och möjligheten att 

hantera en större mängd data genom analytisk granskning. Med hjälp av 

dataanalysprogram kan en stor mängd data granskas på ett effektivt sätt. Detta 

har gjort att granskningen kunnat inriktats på hela populationen istället för 

statistiskt urval. Ett större fokus läggs idag på att analysera och förstå data vilket 

lett till att revisorernas analytiska förmåga blivit viktigare för yrket. Bättre 

beslutsunderlag har dels gjort att revisorerna får en bättre förståelse för 

verksamheten och dels att revisorerna kan göra bättre bedömningar och 

analyser. Förändringen har också möjliggjort att revisorerna kan ge bättre 

rådgivning eftersom de idag har både bättre förståelse och diskussionsunderlag. 

Genom att tidigt i revisionen analysera verksamheten och kundens processer 

kan fokus läggas på att granska där risken för fel är som störst. Utvecklade 

revisionsverktyg har också påverkat revisionen genom att dokumentationen 

idag görs digitalt. Den digitala dokumentationen bidrar med en bättre 

dokumentation då ändringar inte kan göras i efterhand. Den digitala 

dokumentationen bidrar också med att förbättra den interna kvalitetskontrollen 

inom revisionsbyråerna, som därmed har en positiv påverkan på 

revisionskvaliteten.  
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Av modell 6.1 framgår det också att kunderna blivit mer digitaliserade vilket har 

möjliggjort för revisorerna att dra större nytta av den digitala data som blivit 

tillgänglig. Beslutsunderlag kan idag inhämtas direkt från kundernas IT-system, 

vilket gjort att tillförlitligheten till revisionsbevisen ökat, och därmed bidrar till 

en bättre revisionskvalitet. Kundernas affärssystem har blivit mer 

automatiserade genom digitaliseringen, vilket gjort att det i större utsträckning 

går att lita på deras kontrollsystem, och granskningen kan därmed inriktas mer 

på test av kontroller. Samtidigt gör utvecklingen att substansgranskningen blivit 

mer effektiv, och det blir därför mer kostnadseffektivt att genomföra 

substansgranskning istället för test av kontroller. Genom att revisorerna kan få 

tillgång till kunderna IT-system, och därmed kan ligga närmar händelserna, 

skapas möjligheten att erbjuda bättre rådgivning.   

I modell 6.1 framgår vidare att genom kombinationen av utvecklade revisionsverktyg 

och att kunderna blivit mer digitaliserade, har möjligheterna skapats för automatisering 

och robotisering. Studien tyder på att ny teknologi, såsom AI och Big data, kommer 

möjliggöra en ny typ av revision i framtiden, där manuella arbetsuppgifter ersätts 

av mer automatiserade processer. Automatiseringen bidrar till en mer effektiv 

revision, vilket frigör tid för revisorerna att granska avvikelser och där risken för 

fel är som störst. Genom att koppla samman revisionssystemen med kundernas 

IT-system, skulle revisionen i framtiden kunna göras mer i realtid. Att i realtid 

kunna rapportera fel skulle bidra med en bättre rådgivning till företagsledningen. 

Eftersom informationen är aktuell skulle företagsledningen därmed ha en chans 

att rätta till fel innan det skett någon skada.   

Från denna studien kan följande slutsatser dras om digitaliseringens påverkan 

på revisionen:  

• Revisionen har blivit mer tillförlitlig eftersom revisorerna kan beakta hela 
populationen av data, samtidigt som de kan lägga mer tid på områden där risken 
för fel är störst. 

• Revisorerna kan i större omfattning förlita sig på test av kontroller eftersom 
kundernas interna kontrollsystem blivit mer automatiserande. Samtidigt har 
substansgranskningen blivit mer effektiv vilket gör att revisorerna inte behöver 
förlita sig på test av kontroller i samma utsträckning som tidigare. 

• Revisionsmetodiken har övergått mot mer analytisk granskning och mindre 
statistiska urval.  

• Revisionsyrket innehåller fler bedömningar och analyser vilket ställer högre krav 
på en bredare kunskapsnivå än tidigare. 

• Revisorerna kan erbjuda bättre rådgivning till företagsledningen eftersom de fått 
tillgång till bättre diskussionsunderlag, samt en ökad förståelse av verksamheten.  

• Revisionen går mot mer och mer automatisering och robotisering vilket i 
framtiden möjliggör en ny typ av revision som kan göras i realtid.  
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6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Studien tyder på att de större revisionsbyråerna ligger före de mindre byråerna i 

digitaliseringsarbetet, och att de större byråerna idag utvecklar egna 

revisionsverktyg. Då de mindre revisionsbyråerna inte är lika kapitalstarka antas 

de inte ha samma möjlighet att utveckla egna revisionsverktyg. Ett förslag till 

försatt forskning är att studera hur de mindre revisionsbyråerna hänger med i, 

och hanterar, digitaliseringen.   

Studien visar att det idag krävs att revisorerna har en bredare kunskap än 

tidigare.  Från och med juli 2018 har revisorsinspektions krav för auktorisation 

förändrats. Nya utbildningskrav möjliggör alternativa utbildningsvägar för att 

möta den digitala utvecklingens utmaningar. Ett förslag till framtida forskning 

är att; undersöka hur revisionsbranschen kan komma att påverkas av denna 

förändringen, och vad som behöver göras för att förbereda framtidens revisorer 

för arbetsmarknaden? 

Slutligen tyder studien på att det finns för lite kunskap kring hur mycket 

revisionsbevis som krävs i en revision. Av ISA framgår det att det handlar om 

revisorernas professionella bedömning. Studien tyder på att det krävs mindre 

revisionsbevis om utfallet är i nivå med förväntningarna. Samtidigt känner 

revisorerna en osäkerhet kring hur mycket revisionsbevis som krävs, vilket gör 

att de ofta går på känsla. Få studier har påträffats som handlar om 

revisionsbevis. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur mycket 

revisionsbevis som bedöms vara tillräckligt för att uppfylla en acceptabel nivå.  

6.4. Studiens bidrag och begränsningar 

Studien bidrar med en ökad förståelse för hur revisionen har förändrats i takt 

med den digitala utvecklingen. Genom att bekräfta tidigare studier bidrar 

studien framförallt med att förstärka tidigare teorier kring digitaliseringen av 

revisionen. Genom två tydliga frågeställningar bidrar studien med en inblick i 

hur revisionsmetodiken och revisionskvaliteten har påverkats av 

digitaliseringen, vilket bidrar till att minska det förväntningsgap som existerar 

kring revisonen idag. Studien bidrar även genom en modell som visar hur de 

olika aspekterna av digitaliseringen av revisionen hänger ihop. Slutligen bidrar 

studien också med förslag till fortsatt forskning. Studien begränsas framförallt 

av att respondenturvalet inte är tillräckligt stort för att kunna dra generaliserbara 

slutsatser. Genom ett kvalitativt tillvägagångsätt har fokus i arbetet istället varit 

att förstå och förklara snarare än att generalisera.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

Om respondenten  

1. Kan du berätta lite om dig och vilken din roll är i företaget?   

 

Revisionsmetodik  

2. Kan du beskriva hur digitaliseringen har påverkat planeringen i revisionen? 

3. Kan du beskriva hur digitaliseringen har påverkat granskningen i revisionen? 

a. Hur har test av kontroll påverkats av digitaliseringen? 

b. Hur har substansgranskningen påverkats av digitaliseringen?  

4. Kan du beskriva på vilket sätt digitaliseringen har påverkat dokumentationen 

i revisionen? 

5. Kan du beskriva hur digitaliseringen har påverkat rapporteringen i 

revisionen? 

6. På vilket sätt har digitaliseringen påverkat hanteringen av data i revision. 

7. På vilket sätt tror du att revisionen kan automatiseras och robotiseras? 

 

Revisionskvalitet 

8. På vilket sätt har revisorernas kunskapsbehov påverkats av digitaliseringen? 

9. På vilket sätt har digitala revisionsverktyg påverkat revisionen? 

10. På vilket sätt har revisionsbevisen påverkats av digitaliseringen? 

11. Hur har bedömningarna i revisionen påverkats av digitaliseringen?  

12. På vilket sätt har analys i revisionen påverkats av digitaliseringen? 

13. Hur har kvalitetskontroller av revisioner påverkats av digitaliseringen? 

 

14. På vilket sätt har revisionens tillförlitlighet påverkats av digitaliseringen? 

15. På vilket sätt har revisorernas trovärdighet påverkats av digitaliseringen? 

 
Övrigt  

16. Är det någon fråga du tycker borde ha ställts som har missat? 
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Bilaga 2: Tabell respondenter  

Tabell 1. Överblick över respondenternas som deltog i studien.  

Respondent 
Antal års erfarenhet 

som revisor 

Är eller varit 

auktoriserad revisor 
Typ av intervju 

Urvalsgrupp 1: Revisorer på regional nivå   

Respondent 𝑅1 5 år Ja Telefon 

Respondent 𝑅2 27 år Ja Telefon 

Respondent 𝑅3 8 år Ja Videosamtal 

Respondent 𝑅4 20 år Ja Videosamtal 

Urvalsgrupp 2: Revisorer på lokal nivå     

Respondent 𝐿1 10 år  Ja Personlig 

Respondent 𝐿2 4,5 år Nej  Personlig 

Respondent 𝐿3 3,5 år Nej  Personlig 

Respondent 𝐿4 11 år Ja Personlig 

Urvalsgrupp 3: Programutvecklare       

Respondent 𝑃1 5,5 år Nej  Telefon 

Respondent 𝑃2 0 år Nej  Videosamtal 

Respondent 𝑃3 5,5 år Nej  Videosamtal 

Respondent 𝑃4 4 år Nej  Telefon 
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