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Sammanfattning 
Titel: Automatiseringens påverkan på revisionsprocessen idag och i framtiden. 
 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 
 
Författare: Martin Brundin och Marcus Stenlund. 
 
Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge.  
 
Datum: 2018 – maj. 
 
Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för automatiseringens påverkan på 
revisionsprocessen idag och i framtiden med avseende på tillförlitlighet och revisionsrisk. 
Studien utgår från tre forskningsfrågor: Påverkar automatisering revisionsriskmodellen? Hur 
påverkar automatiseringen revisionens tillförlitlighet? Hur anser revisorer att 
automatiseringen kommer påverka tillförlitligheten och revisionsriskmodellen i framtiden? 
 
Metod: Då studiens syfte varit att öka förståelsen för ämnet har vi använt en kvalitativ metod. 
För insamlandet av empiriskt material har semistrukturerade intervjuer utförts med elva 
respondenter. Materialet har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys.  
 
Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att automatisering kommer påverka både 
revisionsriskmodellen och revisorns tillförlitlighet. Revisionsriskmodellen behöver ta hänsyn 
till den ökade användningen av automatiserade system. Det kan göras genom att introducera en 
automatiseringsrisk. Revisionsrisken överlag kommer sjunka i och med att större mängd data 
kan granskas och mänskliga revisorn kan lägga sin tid på bedömningsfrågor. Revisorns 
tillförlitlighet kommer öka och kommunikation kommer vara en bidragande faktor till det. 
 
Examensarbetets bidrag: Vår studies bidrag är att revisionsriskmodellen inte är tillräcklig för 
att estimera automatiseringsrisken och att de därför bör tillkomma en ny komponent i modellen 
för att estimera risken med automatisering. Studien skapar även förståelse för att 
kommunikation kommer vara av stor vikt för revisionsbyråer om de vill behålla sin 
tillförlitlighet när revisionsprocessen blir mer automatiserad.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Vår studie fokuserar endast på revisorer, därför är ett förslag 
på framtida forskning att fokusera på andra parter som också påverkas av automatiseringen av 
revisionsprocessen. Andra förslag på vidare forskning är att jämföra stora och små företag för 
att se vilka som enklast implementerar ny teknik och att studera förändringen i efterfrågan på 
kunskapen hos nyanställda till följd av att mer ny teknik implementeras.  
 
Nyckelord: Revision, Revision i framtiden, Automatisering, Tillförlitlighet, Revisonsrisk, 
Revisionsriskmodellen.   



 

Abstract 
Title: The automation impact on the audit process today and in the future 
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Aim: The aim of this study is to increase the understanding of the effect that automation has on 
auditing today and in the future, in terms of reliability and audit risk. The study is also based 
on three research questions: Does automation affect the audit risk model? How does automation 
affect audit reliability? How do auditors consider that automation will affect the reliability and 
audit risk model in the future? 

Method: Due to the aim of the study, which was to increase understanding of the topic, a 
qualitative method has been used. To collect empirical data semi-structured interviews were 
conducted with eleven respondents. The material was analyzed using thematisation.  

Result & Conclusions: The result of the study shows the effect that automation will have on 
the audit risk model and audits reliability. The audit risk models need to take into account the 
increased risk that comes with automation. This can be made by introducing an automation risk. 
The audit risk will decrease as more information will be analysed and the auditor can focus on 
tasks that is in need of human assessment. The auditor’s reliability will increase and 
communication will be a contributing factor. 

 
Contribution of the thesis: The contribution of our study is that the audit risk model is not 
sufficient enough to estimate the automation risk and that it therefore should be a new 
component added to the model for estimating the risk of automation. The study also creates an 
understanding that communication will be of great importance to audit firms if they want to 
maintain their reliability when the audit process becomes more automated. 
 
Suggestions for future research: Our study focuses only on auditors; therefore, our suggestion 
for future research is to focus on other parties that are also affected by the automation of the 
audit process. Our other suggestions for further research are to compare large and small 
companies to see who are the best at implementing new technology and to study the change in 
demand for the knowledge of new employees, when companies implement more new 
technologies. 
 
Key words: Auditing, Auditing in the future, Automation, Reliability, Audit risk, Audit risk 
model   
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1. Inledning
Kapitlet inleds med studiens problemformulering som övergripande belyser tidigare forskning 
kring revisionsprocessen, revisionens tillförlitlighet, revisionsriskmodellen, digitalisering och 
automatisering. Problemformuleringen leder fram till studiens forskningsfrågor, syfte och 
avgränsning och förtydligande. Kapitlet avslutas sedan med en förtydligande modell över 
studiens syfte.

 

1.1 Problematisering 

Idag är det mer än ett halvt sekel sedan företag började använda datorer (Alles, Kogan & 

Vasarhelyi, 2008), enligt Teiuşan (2009) används datorer ofta för att automatisera flera delar 

av redovisning- och revisionsprocessen. Automatiseringens potential uppmärksammades tidigt 

av både akademiker och yrkesverksamma inom revisionsbranschen (Keenoy, 1958). Janvrin, 

Bierstaker och Lowe (2008) menar att digitaliseringen av revision har förändrat processen och 

tillgång till digitala verktyg har blivit allt viktigare. Detta leder till att revisorer använder IT-

baserade verktyg i allt större utsträckning. Bokföringen utvecklas, enligt Warren Moffit och 

Byrnes (2015), från handskriven bokföring via elektronisk bokföring till dagens affärssystem.  

 

Enligt Gupta och Kohli (2006) lanserades de första affärssystemen på 1960-talet och deras 

utveckling under 70- och 80-talet var, enligt Magnusson och Olsson (2008), styrd av tillgången 

till IT. När tröskeln för IT-användandet minskades på 1990-talet ökade användandet av 

affärssystem. Warren et al. (2015) förutspår att revisionen utvecklas så att revisorns uttalanden 

får starkare bevis, den blir då mer tillförlitlig. Detta eftersom revisionens värde skapas genom 

ökad kvalité och tillförlitlighet av ett företagets information (Porter, Simon och Hathley, 2014). 

Komplexitet, olika informationskällor och krav på professionell bedömning bidrar till att 

revisionen inte kan implementera ny teknik i samma takt som andra branscher (Oldhouser, 

2016). 

 

I framtiden kommer IT-systemen att vara ännu mer integrerade med företagens verksamhet 

(Kairo Future, 2016). Detta har en stor inverkan på revisionsprocessen och ökar kraven på 

revisorerna att förstå företagens IT-system för att kunna granska den information som systemen 

producerar (Akbar & Suraida, 2017; Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, 2006). Det kan 

exempelvis göras genom att kontrollera företagets transaktioner med hjälp av programvaror 

(Akabar & Suraida, 2017; Janvrin & Watson, 2017; Lombardi, Bloch & Vasarhelyi, 2014). 
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Trots det kommer revisionens syfte att förbli oförändrat oavsett utvecklingens framsteg 

(Janvrin & Watson, 2017). Den framtida utvecklingen mot artificiell intelligens (AI) bidrar till 

att färre revisorer kommer att behövas i framtiden (Issa, Sun & Vasarhelyi, 2016; Kokina & 

Davenport 2017). 

 

Redovisningen och revisionens historia är, enligt Kairo Future (2013), tätt förknippad med 

företagets historia och har därav blivit en del av företagens skandaler. Enron och Worldcoms 

gick i konkurs på slutet av 1990-talet när de kom fram att de båda manipulerade sin bokföring 

för att öka vinsten (Stewart & Stewart, 2006). Företagsskandalerna följdes av efterkloka 

diskussioner och la, enligt Franzel (2016), en grund för striktare reglering av finansiell 

rapportering och redovisning för publika företag. Innan skandalerna ansågs revisionsbranschen 

vara respekterad och trovärdig, men efteråt föll förtroendet för hela branschen. Därför är det 

viktigt att återuppbygga och upprätthålla allmänhetens förtroende då det behövs för att öka 

revisionens tillförlitlighet (Carnegie & Napier, 2010; Manson, McCartney & Sherer, 2001). 

 

Revisorns uppgift är att kvalitetssäkra den information som företaget lämnar. 

Kvalitetssäkringen sker genom att revisorn opartiskt granskar, bedömer och uttalar sig om ett 

företags årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR, 2006). Den av bolagsstämma valda 

revisorn ska, enligt 9 kap. 5 §, Aktiebolagslagen (ABL) lämna en revisionsberättelse som följer 

god redovisningssed för varje 9 kap 28-36 §§ ABL. Företags finansiella rapportering har enligt 

Janvrin och Watson (2017) alltid haft som syfte att tillhandahålla intressenter med information 

som kan användas vid beslutsfattande. 

 

Revisionsriskmodellen består av revisionsrisken (RR), vilket definieras som risken att revisorn 

gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. Revisionsrisken är en funktion av inneboende 

risk (IR), kontrollrisk (KR) och upptäcktsrisk (UR). De olika riskerna definieras enligt följande 

(AICPA, 1983): 

 

• Inneboende risk: Risken för att det blir fel i redovisning eller brister i förvaltningen. 

• Kontrollrisk: Risken för att fel inte upptäcks och tas hand om av företagets eget system 

för intern kontroll. 

• Upptäcktsrisk: Risken att väsentliga fel inte upptäcks vid revisionen. Upptäcktsrisken 

är direkt beroende av granskningsinsatsens inriktning och omfattning. 
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För att hålla revisionsrisken på en acceptabel nivå menar Hogan och Wilkins (2008) att revisorn 

måste utvärdera företagets inneboende risk och kontrollrisk och sedan beräkna hur stor 

upptäcktsrisken får vara för att ge önskad revisionsrisk. Revisorns uppgift är, som tidigare 

nämnt, att kvalitetssäkra den information som företaget lämnar (FAR, 2006). Syftet är att 

skydda företagens intressenter från felaktigheter i informationen om företaget och det är därför 

av stor vikt att revisionen är tillförlitlig (Franzel, 2016). Revisionens tillförlitlighet påverkas till 

stor del av revisorernas tidigare erfarenheter och förmåga att upptäcka väsentliga fel under 

revisionsprocessen (Kells, 2011). För att säkerställa att revisionen är tillförlitlig ställs det höga 

krav på revisorns oberoende och att revisorn använder relevanta revisionsbevis samt en 

skyldighet att rapportera sina slutsatser till företagets intressenter (Franzel, 2016; Funnell, 

Wade & Jupe 2016). Revisionen ska vara hållbar och effektivt utförd varför det är viktigt att 

revisorn har en tydlig planering av revisionen för att minska kostnader för kunden och enbart 

granska de som eventuellt kan leda till väsentliga fel (FAR, 2006; Franzel, 2016).  

 

Den ökande användningen av IT-system bland företag har skapat möjligheter för att 

automatisera stora delar av redovisningsprocessen, men åsikterna går isär vad gäller 

automatiseringens effekt på revisionsprocessen (Issa et al., 2016; Kairos Future, 2016; 

Lombardi et al., 2014). Det finns viss tvivel att automatiseringen inte kan ersätta den mänskliga 

bedömningen, utan snarare kommer leda till att revisorerna kan öka mängden information som 

granskas utan att kostnaden för revisionen ökar (Issa et al., 2016; Lombardi et al., 

2014).  Medan andra forskare förutspår att revisionen i framtiden kommer bli helt 

automatiserad (Issa et al., 2016; Singh & Best, 2015; Srinivasan, 2016). I U.S.A. har 

automatiseringen av revisionsprocessen redan börjat ta form och användandet av 

automatiserade processer för redovisning och revision förutspås ha en fortsatt hög tillväxt 

(Appelbaum, Kogan & Vasarhelyi, 2017; Kokina & Davenport, 2017; Lombardi et al., 2014). 

Den svenska branschen har inte adopterat automatisering i samma utsträckning, vår uppfattning 

är därför att det kan vara av betydelse att öka förståelsen för effekterna som automatisering har 

på revisionens tillförlitlighet och revisionsrisk utifrån svenska förhållanden. 
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1.2 Syfte 

Studiens syfte är att öka förståelsen för automatiseringens påverkan på revisionsprocessen idag 

och i framtiden med avseende på tillförlitlighet och revisionsrisk. 

1.3 Forskningsfrågor 

Vi har formulerat tre forskningsfrågor. Frågorna utgår från syftet samt tidigare forskning och 

behandlar automatiseringens påverkan på revisionsprocessen.  

 

• Påverkar automatisering revisionsriskmodellen? 

 

• Hur påverkar automatiseringen revisionens tillförlitlighet?  

 

• Hur anser revisorer att automatiseringen kommer påverka tillförlitligheten och 

revisionsrisken i framtiden? 

1.4 Avgränsning och förtydligande  

Vår studie kommer utgå från svenska förhållanden och vi anser att de som utför revisionen är 

bäst lämpade att bidra till en ökad förståelse av automatiseringens påverkan på revisionen.  Vi 

har därför vi valt att avgränsa vår studie till yrkesverksamma revisorer i Sverige.  

 
Figur 1: Förtydligande modell av studiens syfte, (egen). 

 

Vi har valt att med hjälp av en modell (se: figur 1)  förtydliga vårt syfte. Vi kommer även med 

hjälp av modellen förankra vår teoretiska referensram och studiens bidrag till vårt syfte.  
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2. Teori 

I det här kapitlet går vi igenom den tidigare forskning som bidrar till att besvara studiens syfte. 
Kapitlet berör revisionsprocessen, revisionsriskmodellen, revisionens tillförlitlighet, 
automatisering, samt revison i framtiden. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där vi 
tydligare belyser de vi tar med oss från den teoretiska referensramen.

 

2.1 Automatisering  
Enligt Parasuraman, Shierdan och Wickens (2000) kan automatisering vara en dator som utför 

olika moment eller funktioner som en människa annars normalt skulle utföra. Moment som 

kan ersättas är uppgifter som en människa inte vill eller kan göra lika noggrant som en dator. 

Parasuraman et al. (2000) definierar automatisering som ett system som klarar av att utföra en 

uppgift, hela eller delar av den, som tidigare utfördes av en mänsklig operatör. Enligt 

Parasuraman et al. (2000) är den tekniska utvecklingen av datorer, både hård- och mjukvara, 

en förutsättning för att automatisering ska vara möjligt. 

 

Graden av automatisering kan variera beroende på det automatiserade systemets design och 

behov av implementering för revision. System som är högt automatiserade innefattar 

inbyggda revisionsprogram som är integrerade med företagens system som tillåter dem att 

genomföra, övervaka och rapportera om händelser som har betydelse för revisionen. Mindre 

automatiserade system kan innebära att automatiskt fånga, transformera och ladda data men 

kräver fortfarande en mänsklig revisor för att säga till systemet vad den ska kolla efter, isolera 

undantag och för att upptäcka ovanliga mönster (Rezaee, Sharbatoghlie, Elam & McMickle, 

2002). För att implementera en automatiserad process måste företaget först identifiera ett 

affärsområde där automatisering kan appliceras. Tillgång till data är ett primärt övervägande 

för beslutsfattarna vid bestämmelser om vilket område som ska automatiseras. När 

affärsområdet är identifierat, måste revisorn utvärdera redan existerande revisionsförfarande 

för att identifiera typer av övervakning och tester som kan formaliseras och automatiseras 

(Alles, Brennan, Kogan, & Vasarhelyi, 2006; David, & Vasarhelyi, 2018; Vasarhelyi, Alles, 

& Kogan, 2004). 
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2.1.1 Digitalisering 

I början av 2000-talet publicerade över 80 procent av de större företagen i U.S.A. någon form 

av finansiell information online (Rezaee & Hoffman, 2001). Teknikens utveckling har 

möjliggjort förändringar om hur den finansiella informationen presenteras och behandlas. 

Tillgången av finansiell information som presenteras digitalt har sedan 2000-talet ökat markant 

med hjälp av program för elektronisk dokumentering som bland annat Portable Document 

Format (PDF) och HyperText Markup Language (HTML) (Boritz & No, 2016).  

 

SIE-formatet är ett standardformat i Sverige som idag används för bland annat utbyte av 

redovisningsdata mellan bokföringsprogram, export av bokföring till boksluts, analys, vid 

revision samt import från företagens interna system såsom fakturerings och lönesystem (SIE-

Gruppen, u.å). SIE-formatet är vanligt i Sverige då formatet har en mängd olika 

användningsområden. Fördelen med SIE-filer är att i princip alla svenska redovisnings-, 

boksluts- och analysprogram stödjer formatet vilket gör att SIE-filer kan enkelt överföras 

mellan program, intressenter och revisorer. Utvecklingen av SIE-formatet har resulterat i flera 

varianter som innehåller olika mycket information. Den senaste versionen är XML-baserad som 

har etiketter på engelska och bättre filskydd (SIE-gruppen, u.å). För att ett företag idag ska vara 

konkurrenskraftigt måste de arbeta digitalt (Gupta & Kohli, 2006). Långsiktigt ökar 

lönsamheten för företag som börjar använda digitala verktyg i verksamheten (Shaul & Tauber, 

2013). Risken för att felaktigheter ska förekomma i den finansiella informationen minskar för 

företag som har introducerat digitala verktyg, revisionen blir mer effektiv och revisionskvalitén 

högre (Pincus, Tian, Wellmeyer & Xu, 2017).  

 

Idag finns det filformat som ytterligare underlättar kommunikationen av finansiell information 

(Boritz & No, 2016;Li & Zhai, 2015). Enligt Vasarhelyi (2011) bidrar det till att 

automatiseringen har kunnat tagit ett stort steg framåt. Desto mer digitala verktyg och lösningar 

blir en del av företags verksamhet, desto mer bidrar de till att redovisningssystem automatiseras 

vilket även påverkar revisionsprocessen (Boritz & No, 2016; Tangestani, Ramezani & 

Ahmadpour, 2016; Vaserhelyi, 2011). Digitalisering, digitala filformat samt olika system och 

program är det som ligger till grund för att kunna automatisera revisionsprocessen, 

automatiseringen har redan börjat implementeras i revisionsprocessen vid bland annat 

insamling, jämförelse, validering och analysering av data (Bernnan, Baccala & Flynn, 2017).  
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2.1.2 Affärssystem  

Ska ett företag bli framgångsrikt underlättar det om företagets olika avdelningar samarbetar. 

Det gäller även för företagets olika IT-system och där presenteras digitala affärssystem. Enligt 

Gupta och Kohli (2006) integrerar digitala affärssystem företags olika IT-system och tillåter de 

att kommunicera med varandra. Transaktioner och produktionen blir mer effektiva och 

verksamheten kan drivas på ett mer integrerat sätt vilket bidrar till att företaget blir mer 

konkurrenskraftigt. Långsiktigt ökar lönsamheten för företag med digitala affärssystem (Shaul 

& Tauber, 2013). Affärssystemen stödjer nästan alla plattformar hos ett företag. De typiska 

affärssystemen täcker redovisnings, tillverknings- och inköpsprogram samt distribution och 

distributionskedja (Chang, Cheung, Cheng & Yenung, 2008a). 

 

Det finns väldigt stora fördelar för företag att använda affärssystem. Innan ett företag 

implementerar affärssystem bör de väga fördelar mot nackdelar. Om implementeringen inte går 

som det är planerat kan det få stora negativa konsekvenser för företagets framtid. Därför är det 

viktigt att alla variabler som kan påverka affärssystemen noggrant studeras och utvärderas 

innan implementeringen (Tarhini, Ammar, Tarhini, & Masa’deh, 2015). Ett exempel på en 

aspekt som bör ges uppmärksamhet är de anställda. Det är vanligt att de känner sig vilsna efter 

implementeringen då deras arbetsuppgifter har förändrats (Morris & Venkatesh, 2010).  

 

Små och medelstora företag (SME) har inte tillräckligt stora resurser för varje steg av 

implementering av affärssystem som stora företag. De kan inte inhämta lika mycket information 

för att minska osäkerheten även om komplexiteten och mängden IT-funktionalitet och 

integrationskrav ofta är lika stora (Shaul & Tauber, 2011). SME:s tvingas ofta göra 

kompromisser vid implementering av affärssystem som leder till ökad inneboende risk (Sun, 

Yazdani, & Overend, 2005). Större företag är inte garanterade att lyckas med implementeringen, 

enligt Yeh, Yang och Lin (2007), är det hög risk för alla företag att implementering av 

affärssystem misslyckas. För företag som har lyckats med implementering av affärssystem är 

risken för felaktigheter i informationen mindre, revisionen mer effektiv och revisionskvalitén 

högre, vilket leder till att kostnaden för revisionen minskar (Pincus et al., 2017).  

 

2.1.3 Big Data 

Big Data är benämningen för en mängd data som är för stor för att bearbetas och analyseras 

med hjälp av traditionella metoder och teknologier (Cao, Chychyla, & Stewart, 2015; 
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Vasarhelyi, Kogan, & Tuttle, 2015; Warren et al, 2015). Big Data har, enligt Cao et al. (2015), 

revolutionerat många områden och det är bara en tidsfråga innan revisionsbranschen 

implementerar en liknande analysmetod. Den ökade digitalisering och automatisering har 

resulterat i att det produceras stora mängder data som benämns som Big Data (Neovius & 

Duncan, 2017). Den ökad mängd data bidrar till en ökad relevans av bland annat löpande 

revision och andra metoder som möjliggör granskningen av stora mängder data (Cao et al., 

2015; Moffitt & Vasarhelyi, 2013). Big Data möjliggör i sin tur djupare analyser och mer 

information till beslutsfattare och intressenter samt att mängden information som granskas kan 

ökas, vilket bidrar till att revisionens tillförlitlighet och trovärdigheten av den finansiella 

information ökar (Krahel & Vasarhelyi, 2014). 

 

2.1.4 Molnbaserade tjänster 

Molntjänster är en teknologi som möjliggör att information flyttas från företagens egna system 

till att lagras i stora serverhallar (Carretero & Blas, 2014; Mell & Grance, 2011). Molntjänsterna 

tillhandahålls av externa företag via internet och det huvudsakliga syftet är att företagen ska 

kunna fokusera på sin kärnverksamhet istället för att behöva använda sina resurser till att 

utveckla och underhålla företagets egna system (Mell & Grance, 2011). Den ökade mängden 

data som uppstår på grund av digitalisering och automatisering är en bidragande faktor till att 

företags system blir allt mer molnbaserade. Molnbaserade tjänster innebär obegränsat med 

lagringsutrymme av data och minimal pappershantering (Carretero & Blas, 2014). När företag 

flyttar informationen från företagens egna system till leverantörer av molntjänster system, 

menar Brandas, Megan och Didraga (2015) att risken minskar för att informationen hamnar i 

orätta händer, eftersom leverantörerna av molnbaserade tjänster besitter den kompetens som 

behövs för att undvika att information blir hackad. 

 

För att molntjänster ska uppnå en betryggande säkerhet för företags information krävs det 

innovativa säkerhetslösningar. Eventuella problem med säkerheten relaterar till molntjänsters 

grund som handlar om flexibilitet och att informationen ska vara tillgänglig online, oberoende 

av vart användaren befinner sig. Det bidrar till att informationen blir tillgänglig för revisorer 

oavsett vart de befinner sig (Brandas et al., 2015). En ökad risk med att informationen blir mer 

tillgänglig är till exempel att affärshemligheter och känslig information om företagets anställda 

hamnar hos obehöriga personer (Brandas et al., 2015). 
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2.1.5 CAATT - Computer-Assisted Audit Tools and Techniques 

CAATT är en benämning för alla verktyg, tekniker och program som används av revisorer för 

att hämta, övervaka och analysera finansiell information. Det huvudsakliga 

användningsområdet är att samla in och analysera data för att upptäcka bedrägerier och 

väsentliga fel (Lin & Wang, 2011, Singh & Best, 2015). Vanligt förekommande program är 

MS Excel och MS Access men även mer avancerade programvaror används frekvent. Det är 

något som Lin och Wang (2011) anser ställer högre krav på revisorernas tekniska kompetens 

och förmåga att lära sig använda datorassisterad revisionsprogram. Investeringar i CAATT 

kräver stora finansiella resurser vilket har gjort att de stora revisionsfirmorna i större 

utsträckning har implementerat CAATT (Bierstaker, Janvrin & Lowe, 2014; Ghani, Ismail & 

Saidin, 2016). Vidare menar Bierstaker et al. (2014) att det förutom stora finansiella resurser 

även krävs kompetent personal för att på ett lyckat sätt implementera CAATT. 

 

2.1.6 EAM - Embedded Audit Moduels 

De tidigaste EAM-systemen var mjukvarumoduler som integrerades med informationssystem 

för att övervaka systemets aktiviteter (Groomer och Murthy, 1989). EAM används idag för att 

löpande samla in information i realtid från digitala redovisningsprogram till den löpande 

revisionen (Byrnes, Brennan, Vasarhelyi, Moon & Ghosh, 2015; Kuhn & Sutton, 2010). EAM 

kodas samman med företags affärssystem och utifrån förprogrammerade villkor utvärdera 

transaktioner och systeminställningar i realtid. EAM underlättar den löpande revisionen och 

rapporteringen av företagstransaktioner och affärssystem (Kuhn & Sutton, 2010).  

 

Trots att det finns många förespråkare av EAM har, enligt Byrnes et al., (2015), åtskilliga 

problem i systemet resulterat i en bristande acceptans inom revisionsbranschen. Det mest 

kritiska problemet är att EAM riskerar att reducera prestandan i företagens egna affärssystem. 

Det skapar större datamängder än vad som är nödvändigt sett till mängden händelser i systemet 

(Groomer & Murthy, 1989; Kuhn & Sutton, 2010; Byrnes et al., 2015). På grund av alla 

problem med EAM är det mer förekommande i akademiska diskussioner än i praktiken (Byrnes 

et al., 2015). 

 
2.1.7 MCL - Monitoring Control Layer 

För att lösa problemen med EAM introducerades MCL som ”lyfts ur” systemet som ska 

övervakas vilket medför mindre påverkan på systemen (Byrnes et al., 2015; Kuhn & Sutton, 

2010). MCL är likt EAM ett program som kan användas för att kontinuerligt samla information 
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och utföra analyser av företags redovisningssystem utifrån förprogrammerade kriterier. När 

MCL-systemet noterar avvikelser från de förprogrammerade kriterierna skickas underlaget till 

revisorn för ytterligare granskning och utredning. (Byrnes et al., 2015; Kuhn & Sutton, 2010). 

MCL föredras av externa revisorer eftersom det går att koppla samman flera system från olika 

företag till den övervakande komponenten hos revisorn (Byrnes et al., 2015; Kuhn & Sutton, 

2010). Men att “lyfta ut” det övervakande programmet från företagets system medför att MCL 

inte har samma förutsättning till realtidsövervakning som EAM (Byrnes et al., 2015; Kuhn & 

Sutton, 2010). Utvecklingen av ny teknik, till exempel MCL, kan, enligt Dai och Vasarhelyi 

(2016), leda till ett paradigmskifte inom revisionsbranschen och skapar förutsättningar för en 

helt ny revisionsprocess att växa fram.   

 

2.1.8 AI - Artificiell Intelligens 

Bernnan et al. (2017) menar att AI används idag till insamling, granskning och validering av 

data. Det betyder att AI kan hämta ut relevant data från stora mängder information till en 

mänsklig revisor som kan lägga sin tid på områden som är i behov av mänsklig 

bedömning.  Exempel på tidsslukande uppgifter AI automatiserar är att hämta ut information 

om betalningstransaktion och testa så de stämmer. Enligt Kokina och Davenport (2017) ökar 

AI:s färdighet mer och mer att skanna efter nyckelord och mönster i komplext material som 

försäljning, kontrakt och fakturor för att ta ut information till redovisning. Ett exempel på 

mönster som AI kan hitta menar Rapopor (2016) är om företag har väldigt hög försäljning eller 

ovanligt höga utgifter precis före rapporteringsperiodens utgång. Bernnan et al. (2017) lyfter 

fram att AI kan hitta onormal data i ett företag på ett tidseffektivt sätt. Det kan vara oväntat hög 

försäljning i en viss region eller ovanligt höga utgiftsposter av en individ eller väldigt 

fördelaktiga uthyrningsvillkor för en leverantör. AI är användbart idag och är intressant för 

många företag (Kokina & Davenport, 2017). Det finns oro för att maskiner som implementeras 

utan försiktighet kan visa ge felaktig information (Hammond, 2016). 

 

Okvalificerade arbeten spår Dirican (2015) kommer att minska i och med utvecklingen och den 

ökande användningen av AI. Dirican (2015) förutspår även att AI kommer stå för flera stora 

förändringar inom olika områden, där ett av dem är redovisning och revision. Det finns ett stort 

intresse i AI och Big four investerar mycket i AI (Kokina & Davenport, 2017). Enligt Rapoport 

(2016) kommer AI automatisera arbetsintensiva uppgifter som är strukturerade och repetitiva. 

Issa et al. (2016) menar att en modern AI som är inriktad mot revision fungerar som en 

produktionslinje. Utgången av ett steg blir ingången i nästa steg i ordningen och så vidare. De 
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menar att AI skulle klara av att ta alla steg i revisionen från planering till revisionsrapporten. 

Srinivasan (2016) anser att mänskliga revisorer inte kommer behövas i framtiden på grund av 

att arbetsuppgifterna blir helt automatiserade. 

 

2.1.9 IT-revision  

Det är vanligt för företag att ha sin redovisning och rapportering i avancerade datorprogram 

(FAR, 2006; Gehrke & Wolf, 2010). Det både minskar och ökar risken för väsentliga fel i 

årsredovisningen. Revisorn måste ha kunskaper och förståelser för de IT-system som företag 

använder. Med digitaliseringen behövs mindre personal och de som arbetar med registrering 

och kontroll kan få sköta flera moment. Olämpliga kombinationer kan vara att de får sköta både 

likvida medel och sköta redovisning. Redovisningssystemen kan vara bristfälligt utformade, 

ändringar vid underhåll och uppdateringar kan få förödande konsekvenser (FAR, 2006). Därför 

är det IT-revisorns uppgift att utvärdera om företagens system eller automatiserade processer 

möter de mål som satts (Stoel, Havelka, & Merhout, 2012). IT-revisorn ger även råd under 

planeringsfasen och i samband med revisionsrisken (Axelsen, Green & Ridley, 2017). 

 

Sammanfattning av program och system 

  

Figur 2: Sammanfattande tabell av de program och system som nämnts, (egen). 
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I figur 2 har vi sammanställt och sammanfattat de system och program som vi tagit upp. 

Tabellens syfte är att ge en tydlig överblick av funktionen och användningsområdena för de 

olika systemen och programmen.  

2.2 Revisionsprocess 
“Revisionens mål är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse som uttalar sig om 

årsredovisningen och bokföringen samt om styrelsens och VD:s förvaltning.” (FAR, 2006, s. 

26). Revisionens syfte är att kvalitetssäkra den finansiella informationen som företag lämnar 

och se till att den är utan väsentliga felaktigheter, revisionsberättelsen och företagets finansiella 

information används sedan av företagets intressenter som beslutsunderlag. Det är därför viktigt 

att revisionen är tillförlitlig. Revisorn bidrar till en ökad trovärdighet för den ekonomiska 

informationen samt att styrelse och VD slutför sina uppdrag (FAR, 2006). Revisionsprocessen 

kan delas upp i tre delar, planering, granskning och rapportering.  

 

 
Figur 3: Modell över Revisionsprocessen (FAR, 2006). 

 

2.2.1 Planering 

Planeringen är, enligt FAR (2006), en avgörande del av revisionen. Revisionsprocessen börjar 

med att revisorn samlar in information för att bekanta sig med företaget och dess verksamhet. 

Det är en stor mängd information som behöver samlas in för att ge insikt i hur företagets interna 

och externa system fungerar. Det krävs även att revisorn har goda IT-kunskaper för att förstå 

företagets verksamhet (Axelsen et al., 2017). En väl genomförd informationsinsamling ger, 

enligt FAR (2006), revisorn bra förutsättningar och underlag för att upprätta en planering som 

kan fokusera på de delar som löper störst risk för att innefatta väsentliga fel.  

 

Väsentlighet 

Väsentlighet är avgörande för all revision, de avgör vilken inriktning och hur stor omfattning 

revisionen kommer att ha. För att rikta in revisionen mot de områden i den finansiella 

informationen som löper störst risk för väsentliga fel måste revisorn, enligt FAR (2006): 

 

Planering Granskning Rapportering
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• Förstå de risker inom verksamheten som kan leda till väsentliga fel och 

 

• Förstå företagsledningens intern kontroll över vad som händer i företaget.  

 

Enligt FAR (2006) är det viktigt att revisorn tidigt bygger upp sin förståelse för verksamheten 

för att kunna bestämma områden som är väsentliga. Revisorn riktar därefter in granskningen 

mot de områdena med störst risk att innefatta väsentliga fel. De områden som har störst 

påverkan på årsredovisningen måste granskas noggrannare än mindre belopp som inte har lika 

stor påverkan. Vad som anses vara av väsentlig påverkan varierar mellan bolag och är beroende 

av företagets verksamhet och storlek. För att välja vilka poster som ska granskas noggrannare 

används, enligt FAR (2006), vissa minimibelopp och väsentlighetstal som varierar för olika 

företag.  

 

Internkontroll 

Revisorn måste skaffa sig en uppfattning av vilken internkontroll företagsledningen har för att 

hantera de risker som finns. Enligt FAR (2006) minskar ett bra internt kontrollsystem risken 

för att fel, såväl avsiktliga som oavsiktliga, i de dagliga arbetena uppstår som senare påverkar 

redovisningen eller förluster för företaget. Kostnaden att upptäcka fel ökar med noggrannheten, 

företaget måste väga att öka kostnaden mot att minska risken. Jennings, Pany, och Reckers 

(2008) anser att en revision av ett företag som innehåller en intern kontroll har ökad försäkran 

att företaget inte har några interna fel. En del som tillhör intern kontroll anser FAR (2006) är 

hur ansvars- och arbetsfördelningen fungerar. Till exempel ska ingen ensam genomföra, 

bokföra och godkänna en transaktion i alla led.  

 

Enligt Alzeban och Gwilliam (2014) utför företag internrevision i syfte att övervaka företags 

interna kontrollsystem och deras överensstämmelse. Revisorn ska granska ett företags 

internrevision och göra en bedömning av den. Revisorer beslutar att förlita sig på 

internrevisionen om de anser att den är av hög kvalité. Det kan dock bli svårt för revisorn att 

bedöma egenskaper som arbetsprestation, kompetens och oberoende vilket påverkar revisorns 

bedömning om internrevisionens är tillförlitlig (Desai, Desai, Libby, Rajendra & Srivastava, 

2017).  
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2.2.2 Granskning 

“Granskningen syftar till att skapa ett underlag till revisorns ställningstagande i 

revisionsberättelsen” (FAR, 2006, s. 57). Enligt Carrington (2014) har revisorn två 

granskningsmetoder att välja mellan, där en kombination av båda är de vanligaste. 

Granskningsmetoderna, granskning av kontroll och substansgranskning, väljs efter vilken 

metod som anses nå fram till granskningens mål mest effektivt och till lägst kostnad (Carrington 

2014; FAR, 2006). Hur mycket av varje metod som används baseras på de interna 

kontrollsystemen. Bedöms ett företag vid planeringen och insamling av information ha väl 

fungerande interna kontrollsystem så kan det, enligt FAR (2006), vara effektivt att verifiera så 

företagets kontrollsystem fungerar och granska kontrollen av systemen. Inget internt 

kontrollsystem kan finna alla fel, därför behövs det också en del substansgranskning. För vissa 

företag är substansgranskning mer effektivt, de kan bero på att det är dyrt att verifiera den 

interna kontrollen eller att företaget helt eller delvis saknar ett internt kontrollsystem (FAR, 

2006). 

 

Granskning av kontroller 

Anses den interna kontrollen vara av god kvalitet i ett företag är det mer lämpligt för revisorn 

att tillämpa metoden granskning av kontroller. Metoden ska, enligt FAR (2006), verifiera att 

företagets interna kontrollsystem fungerar korrekt och upptäcker fel. Enligt Carrington (2014) 

kan granskning av kontroller delas in i fyra direkta steg: preliminär förståelse av 

redovisningssystemet och relaterade interna kontroller, granskning av internkontrollsystemets 

effektivitet, granskning av att kontrollerna efterlevs och kompletterande substansgranskning. 

 

Det underlättar för revisorns granskning av kontrollerna om det finns en verifikationskedja. 

Med verifikationskedja menas att affärshändelser ska kunna följas, i läsbar, form från 

affärshändelsen till presentationen i årsredovisningen. Det är viktigt för revisorn att affärerna 

mellan företag, kunder och leverantörer är dokumenterade i läsbar form. Sker affärer helt eller 

delvis i muntlig form blir det svårt för revisorn att verifiera och säkerställa transaktionerna. 

Utan en komplett verifieringskedja ökar risken för att fel inte upptäcks. Allt underlag revisorn 

stödjer sig på måste därför vara dokumenterad (FAR, 2006).  
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Substansgranskning  

Substansgranskning innebär att granska de transaktioner som resultat- och balansposterna 

består av (FAR, 2006). Enligt Carrington (2014) använder sig revisorn av två typer av 

substansgranskning: detaljgranskning och analytisk granskning. I praktiken används sällan 

enbart en av typerna, en kombination av båda är vanligast. Detaljgranskning innebär att revisorn 

gör en direkt granskning av siffrorna (Carrington, 2014). Detaljgranskning stämmer av olika 

kostnadsposter mot kvitton eller avier. Avstämning görs av transaktioner och saldon med 

företags fordringar och skulder mot kunder, leverantörer och långivare (Carrington 2014; FAR, 

2006).  

 

Analytisk granskning fokuserar mer på jämförelser av nyckeltal och analyserar trender. I den 

analytiska granskningen jämförs föregående års redovisade siffror, budgetsiffror och nyckeltal 

med tidigare år och branschen (Carrington 2014; FAR, 2006). Nyckeltalen kan påvisa områden 

med hög risk inom företaget som kan behöva mer granskning. Urvalet av vilka transaktioner 

och poster som ska bli objekt för substansgranskning kan göras på olika sätt. Enligt FAR (2006) 

kan revisorn välja ut poster slumpmässigt, systematiskt eller göra ett subjektivt urval genom att 

ta stora och ovanliga poster. Till sist bedömer revisorn om företagets årsredovisning stämmer 

överens med företagets verksamhet i stort. 

 

2.2.3 Rapportering 

Målet med granskningen är att lämna ett uttalande om företagets årsredovisning, bokföring samt 

styrelsens och VD:s förvaltning i form av en revisionsberättelse. Revisorns lämnar ofta 

muntliga och skriftliga rapporter till företagets olika beslutsfattare som, till skillnad från 

revisionsberättelsen, inte är offentlig information. Revisionsberättelsen är ett betydelsefullt 

dokument och företaget får inte publicera årsredovisningen utan att samtidigt publicera 

revisionsberättelsen (FAR, 2006). 

 

Revisionsberättelsen 

I revisionsberättelsen rapporterar revisorn till årsstämman om årsredovisningen har upprättats 

enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Revisorns tillstyrker eller avstyrker dessutom om resultat- 

och balansräkning fastställs, vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

om styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret (Carrington 2014; 

FAR 2006).  Det finns en standardisering av revisionsberättelsen som följs för att underlätta för 

läsaren och eventuella avvikelser uppmärksammas lättare (Carrington, 2014). Är 
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revisionsberättelsen upprättad enligt standardutformningen anses den vara komfortabel. Kan 

revisorn inte upprätta revisionsberättelse enligt standardformuleringen har revisorn, utöver att 

lämna särskilda upplysningar i revisionsberättelsen, tre alternativ att tillgå: göra uttalanden med 

reservation, avstå från att uttala sig eller uttala sig med avvikande mening. Ett uttalande med 

reservation betyder att allt inte är rätt, uttalar sig inte revisorn bör årsredovisningen läsas med 

stor försiktighet och uttalar revisorn sig med avvikande mening, då är årsredovisningen 

vilseledande, ofullständig eller felaktig (Carrington, 2014). 

 

Annan rapportering 

Revisorn arbetar i stor utsträckning i förebyggande syfte och rapporterar fel och brister under 

granskningens gång. Normal kritik och förslag till förbättringar lämnas löpande under året till 

berörda ansvariga inom företaget. Det är även vanligt att revisorn sammanfattar iakttagelser 

och bedömningar från granskningen i en skriftlig rapport. Är iakttagelserna av allvarlig karaktär 

lämnas den till företagsledningen och alla uppgifter i rapporten behöver vara skriftligt 

underbyggda. Revisorn är dessutom ofta närvarande vid ett styrelsemöte varje år för att 

rapportera om revisionen. Det är viktigt att revisorn för en dialog med styrelsen om viktiga 

frågeställningar, revisorns kritik väger tungt i företag (FAR, 2006). 

2.3 Revisionsriskmodellen  
Revisionsriskmodellen består av revisionsrisken (RR), vilket definieras som risken att revisorn 

gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. Revisionsrisken är en funktion av inneboende 

risk (IR), kontrollrisk (KR) och upptäcktsrisk (UR). Sambandet mellan riskerna kan beskrivas 

enligt nedanstående formel (AICPA, 1983). 

 

RR = IR * KR * UR 

 

2.3.1 Inneboende risk 

Den inneboende risken är risken för att det blir fel i redovisningen eller brister i förvaltningen, 

vilket ökar om ett företag skulle ha mycket komplicerade transaktioner, sårbara IT-system eller 

tillgångar med varierande priser (FAR, 2006). Enligt Wustemann (2004) finns det fyra faktorer 

som påverkar den inneboende risken, flödet av tillgångar, vilka redovisnings- och 

värderingsprinciper som används, den generella ekonomiska situationen i företaget och den 

tekniska utvecklingen. Enligt Akresh (2010) bedömer revisorn om interna kontrollerna är 
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tillräckliga för vad som kan gå fel, om det inte fanns några kontroller i företaget. Om den 

inneboende risken är hög behöver företaget starkare kontroller för att upptäcka och korrigera 

felaktigheter. Om inneboende risken minskar så minskar även behovet av kontroller (Akresh, 

2010). 

 

2.3.2 Kontrollrisk 

Kontrollrisk innebär att företags interna kontrollsystem inte förebygger eller upptäcker 

väsentliga felaktigheter i finansiella rapporter (Chang, Tsai, Shih & Hwang, 2008b; FAR, 2006). 

Det finns, enligt Bedard och Graham (2002), fyra faktorer som påverkar bedömningen av 

kontrollrisk, kompetensen hos företagets personal, interna förhållandena i företaget som 

möjliggör för den interna kontrollen att identifiera och förhindra bedrägeri, säkerheten i 

företagets affärssystem och vilken information som används av den interna granskningen för 

att identifiera företagets aktiviteter. Enligt FAR (2006) bedöms kontrollrisken ofta parallellt 

med den inneboende risken och enligt Alina och Sorina, (2014) borde kontrollrisken och den 

inneboende risken alltid utvärderas tillsammans eftersom de är så sammanhängande och en del 

av företaget som är utanför revisorns kontroll. Enligt FAR (2006) om båda riskerna är höga 

måste revisionen vara betydligt mer omfattande för att kunna upptäcka väsentliga fel. 

 

2.3.3 Upptäcktsrisk 

Upptäcktsrisken är risken att väsentliga fel inte upptäcks vid revisionen, upptäcktsrisken är 

direkt beroende av granskningsinsatsers inriktning och omfattning (FAR, 2006). För att hålla 

revisionsrisken på en acceptabel nivå, menar Hogan och Wilkins (2008), att revisorn måste 

utvärdera företagets inneboende risk och kontrollrisk för att sedan beräkna hur stor 

upptäcktsrisken kan vara för att få önskad revisionsrisk. Revisionsriskmodellen kan därför 

skrivas om enligt nedan (Bedard & Graham, 2002; Chang et al., 2008b; Houston, Peters & Pratt, 

1999; Wustemann, 2004): 
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2.4 Revisionens tillförlitlighet 

Trovärdigheten, och därmed acceptans av en revisions tillförlitlighet, påverkas till stor del av 

revisorns tidigare erfarenheter och förmåga att upptäcka väsentliga fel under revisionsprocessen 

(Kells, 2011). Det är viktigt att revisorn har en tydlig planering av revisionen för att minska 

kostnader för kunden och enbart granska det som skulle kunna leda till väsentliga fel (FAR, 

2006). Vissa forskare menar att automatisering inte kan ersätta den mänskliga bedömningen. 

Automatiseringen leder till att revisorerna kommer att kunna öka mängden information som 

granskas utan att kostnaden för revisionen ökar (Lombardi et al., 2014). Tidigare forskning 

diskuterar begrepp som förtroende (Ardelean, 2013; Aschauer, Warming-Rasmussen, van 

Bakel-Auer, Moro & Fink, 2017; Carrington, 2014; Holma & Zamanb, 2012) och 

revisionskvalitet (Fisher, 1996; Holma & Zamanb, 2012). 

 

2.4.1 Förtroende  

Tillförlitlighet är en viktig grundpelare för revisionsbranschen, för att revisionen ska anses 

tillförlitligheten måste revisionsbyrå intressenter ha förtroende för revisorerna (Carrington, 

2014). Revisionsbyråns förtroende baseras på kundernas uppfattning av revisorernas 

professionella uppträdande (Aschauer, et al., 2017). För att revisionen ska ha ett högt förtroende 

finns det regler som förbjuder revisorn att utöva förtroenderubbande sidoverksamheter. 

Reglerna syftar till att bevara revisorns opartiskhet, självständighet samt föreskriver revisorns 

tystnadsplikt (Carrington, 2014). Globala finanskriser, företagsskandaler och skandaler i hela 

länder har bidragit till att revisorer får ta emot hård kritik och förtroendet för revisionen sjunkit 

(Ardelean, 2013). Enligt Holma och Zamanb (2012) finns det intresse från revisionsbranschen 

att öka sin tillförlitlighet från intressenter för att säkerställa branschens överlevnad. För att 

uppnå detta engagerar sig revisionsbranschen bland annat i aktiviteter som hanterar image 

(Holma & Zamanb, 2012). Revisionsbranschens ansträngningar till att förtjäna förtroende från 

intressenter och allmänheten har, enligt Ardelean (2013), visat sig ge resultat. En del av 

resultatet kommer från en ökad kommunikation mellan revisorer och regleringsorgan samt ökad 

reglering.  

 

2.4.2 Revisionskvalitet  

För att öka förtroende för revisionsbranschen strävar Financial Reporting Council (FRC) efter 

att definiera “revisionskvalitet” i “Audit Quality Framework” (FRC, 2008). Men eftersom 

revisionskvalitet har en socialt konstruerad karaktär är det nästan omöjligt att komma fram till 
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en gemensam uppfattning om vad revisionskvalitet är samt om och hur förbättringar av 

kvaliteten ska kunna mätas i praktiken (Holma & Zamanb, 2012). Revisionens kvalitet är svår 

att observera för utomstående som inte deltar i revisionen och endast ser resultatet av revisionen 

som i revisionsberättelsen (Holma & Zamanb, 2012). Det innebär att intressenterna för 

företaget har förtroende till att den information som framkommer vid revisionen håller en god 

kvalitet utan att själva vara insatta. En informationsasymmetri har då uppstått eftersom 

revisorerna är mer insatta (Fischer, 1996). Holma och Zamanb (2012) får stöd från Fischer 

(1996) angående att det är svårt att avgöra och klassificera vad som utgör god revisionskvalitet. 

Fischer (1996) menar att det inte finns objektiva mått på revisionskvalitet vilket gör att det inte 

går att jämföra hög och låg revisionskvalitet.  

2.5 Framtidens revision 
Revisionsprocessen bygger på att revisorer beräknar risken för att väsentliga fel inte ska 

upptäckas. Cao et al. (2015) anser att med hjälpa av Big Data analyser kommer revisorer i 

framtiden inte behöva beräkna risken för att väsentliga fel inte ska upptäckas, eftersom att all 

data kommer kunna granskas. Risken för att avvikelser inte kommer upptäckas kommer då vara 

näst intill obefintlig. Big Data analyser och löpande revision möjliggörs och kommer kunna 

fortsätta utvecklas tack vare att företag använder sig av digitala dokument (Cao et al., 2015). 

 

Automatiseringen av redovisningsprocessen bidrar, enligt Lombardi et al. (2014), till att 

förhållandet mellan intern- och extern revision i framtiden kommer ändras och mer av ansvaret 

övergår till företagens interna kontrollsystem och det är den ökande användningen av IT-system 

bland företag som har skapat möjligheter för att automatisera stora delar av 

redovisningsprocessen. Men åsikterna går isär vad gäller graden av automatiseringen av 

revisionsprocessen (Issa et al., 2016; Lombardi et al., 2014). Enligt Lombardi et al. (2014) 

möjliggör automatiseringsverktyg löpande revision, vilket gör att revisorernas arbetsbelastning 

kan bli jämnare fördelad över året. Lombardi et al. (2014) menar vidare att automatisering och 

löpande revision kan bidra till att de traditionella reviderade boksluten i framtiden ersätts av 

realtids utlåtanden.  Den traditionella revisionsprocessen måste gå mot en mer löpande revision 

för att vara mer relevanta i dagens realtids ekonomi och effektivt tillgodose företags intressenter 

med information (Lombardi et al., 2014). 
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De molnbaserade revisionstjänsterna är enligt Kiesow, Schomaker och Thomas (2016) bara i 

början av sin utveckling och mer forskning behövs på området. Leverantörer av molnbaserade 

revisionstjänster kan i framtiden komma att betraktas som ”revisionsfabriker” vilket kan vara 

nästa steg i revisionens utveckling (Moffitt & Vasarhelyi, 2013). Kiesow et al. (2016) anser att 

molnbaserade revisionstjänster kan bidra till att utveckla de redan existerande koncepten med 

löpande revision. Automatiseringsverktyg används redan idag vid beslutsfattande och 

riskbedömning för att assistera revisorn under revisionsprocessen och tekniken kommer 

fortsätta vara en viktig del av revisionsprocessen och kommer utvecklas under de närmaste 

decennierna, men de kommer inte kunna ersätta de mänskliga omdömena (Agnew, 2016; 

Davenport & Kirby, 2016; Issa et al., 2016; Lombardi et al., 2014;). Lombardi et al. (2014) 

anser att automatiseringen kommer bidra med att underlätta insamlandet av data till revisionen 

och beslutsfattande, vilket kommer leda till att revisorerna kan öka mängden information som 

granskas utan att kostnaden för revisionen ökar (Issa et al., 2016; Lombardi et al., 2014;). 

 

Samtidigt påstår andra forskare att revisionen i framtiden kommer bli nästan helt automatiserad 

och på sikt kan övergå till att bli helt automatiserad (Agnew, 2016; Davenport & Kirby, 2016; 

Kokina & Davenport, 2017). Seniora revisorer i de stora revisionsbyråerna påstår att behovet 

av revisorer inte kommer försvinna inom en snar framtid (Agnew, 2016). Men 

kompetenskraven för revisorer kommer vara annorlunda i framtiden och att det på sikt kommer 

behövas betydligt färre juniora revisorer (Agnew, 2016; Kokina & Davenport, 2017). Eftersom 

AI i dagsläget endast ersätter specifika uppgifter och inte hela processer kommer revisorsyrket, 

enligt Davenport och Kirby (2016), vara ett av de yrkena som under de närmaste decennierna 

kommer förbättras och effektiviseras med hjälp av ny teknik men inte bli helt automatiserad 

under överskådlig tid. 

 

I framtiden kommer revisorsyrket, enligt Davenport och Kirby (2016), att bestå av några av 

följande arbetsuppgifter: 

 

• Assistera intelligenta revisionsprogram genom revisionsprocessen och övervaka 

systemen och dess resultat. 

 

• Övervaka användningen av intelligenta revisionsprogram och utvärdera om processerna 

är i behov av mer eller mindre automatiserade verktyg. 
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• Arbeta med redovisningsföretag och leverantörer av automatiseringsverktyg för att 

utveckla nya verktyg och förbättra befintliga. 

 

• Utföra uppgifter som inte kan automatiseras eller som är så ovanliga och snäva att det 

inte skulle vara ekonomiskt hållbart att utveckla system som automatiserar de 

uppgifterna. 

 

• Tolka och presentera data från revisionen och finansiell information för beslutsfattare, 

företagsledningar och styrelser. 

 

Då arbetsuppgifterna för revisorer förändras kommer de ställa krav på att revisorer besitter mer 

teknisk kompetens i framtiden (Lombardi et al., 2014). Revisorernas framtida arbetsuppgifter 

ställer även högre krav på att revisorer har en djup förståelse för kundernas verksamhet. Det 

innebär att framtidens revisionsuppgifter kommer utföras av erfarna revisorer (Tschakert, 

Kokina, Kozlowski & Vasarhelyi, 2016). Det är enligt Lombardi et al. (2014) i stor utsträckning 

de erfarna revisorerna som besitter den djupa förståelsen för sina kunder och för 

revisionsprocessen som har de i största bristerna i sin tekniska kompetens. De uppgifter som 

utförs av juniora revisorer är, enligt Tschakert et al. (2016), enklast att automatisera. Det medför 

att efterfrågan på juniora revisorer kommer minska, frågan som väcks är då hur revisorer ska 

kunna få den kunskap och erfarenhet som behövs på senior nivå om revisionsbyråer rekryterar 

betydligt färre på juniornivå (Tschakert et al., 2016). 

 

Det finns även forskare som påstår att revisionen i framtiden kommer bli helt automatiserad 

(Issa et al., 2016; Singh & Best, 2015; Srinivasan, 2016). I och med att tekniken utvecklas 

kommer den interna revisionen enligt Singh och Best (2015) kunna bli automatiserad och 

genomföras helt oberoende av mänskliga revisorer. Metoder för att upptäcka avvikelser och 

kvalitetssäkra den molnbaserade informationen kan utföras av företaget själva eller 

leverantören av de molnbaserade tjänsterna vilket kan göra att det i framtiden kommer saknas 

behov för externa revisorer (Neovius & Duncan, 2017). Issa et al. (2016) menar att anledningen 

till att AI inte fått ett genomslag vid automatiseringen av revision är på grund de speciella regler 

och lagkrav som finns inom branschen, vilket, enligt Oldhouser (2016), är anledningen till att 

revisionsbranschen ofta hamnar efter när det kommer till att implementera ny teknik. AI 

används redan, enligt Issa et al. (2016), inom många olika branscher, till exempel vård, transport 
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och service. Big four har ingått ett samarbete med AI-utvecklare för att implementera AI 

tekniken i revisionsarbetet (Issa et al, 2016).  

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  

För att på ett tydligt sätt sammanfatta och belysa den teoretiska referensramens centrala 

områden utifrån studiens syfte har vi valt att diskutera de viktigaste aspekterna utifrån modellen 

nedan (se: figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Modell för att illustrera hur studiens teoretiska referensram förankras till studiens syfte, (egen) 

 

Digitalisering, digitala filformat samt olika system och program är det som ligger till grund för 

att kunna automatisera revisionsprocessen, automatiseringen har redan börjat implementeras i 

revisionsprocessen vid bland annat insamling, jämförelse, validering och analysering av data 

(Bernnan et al., 2017). I framtiden kommer automatisering enligt Lombardi et al. (2014) vara 

implementerat i fler delar av revisionsprocessen och utvecklingen av ny tekniken kommer leda 

till ett paradigmskifte inom revisionsbranschen och skapar förutsättningar för en helt ny 

revisionsprocess (Dai & Vasarhelyi, 2016).  

 

Revisorns uppgift är idag att lämna en revisionsberättelse som uttalar sig om företagets 

finansiella information. Processen är uppdelad i tre delar, planering, granskning och 

rapportering. I planeringsfasen används revisionsriskmodellen för att estimera riskerna med 

revisonen och minimera risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. 

Under planeringsfasen samlar revisorn in information och planerar hela revisionen, vilka delar 
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som är väsentliga och hur starkt företagets egna interna kontrollsystem är. Därefter granskar 

revisorn företagets kontrollsystem och transaktioner vilket sedan utgör underlaget till 

rapporteringen. Revisionsberättelsen är målet med hela revisionen. Där uttrycker sig revisorn 

om företagets finansiella information (Carrington 2014; FAR 2006;). Automatisering kommer 

förändra revisorsyrket som kommer bli mer inriktat mot att assistera automatiseringsverktyg, 

tolka och presentera data från revisionen samt rådgivning (Davenport & Kirby, 2016; Kairo 

Future, 2016).  

 

Implementering av ny teknik medför alltid en ökad risk (Orman, 2013; Yeh et al., 2007) Med 

teknikens utveckling kommer revisionen, enligt Singh och Best (2015), med tiden kunna bli 

helt automatiserad och genomföras helt oberoende av mänskliga revisorer. Det kommer enligt 

Cao et al. (2015) leda till att upptäcktsrisken (UR) kommer bli näst intill obefintlig, vilket i sin 

tur minskar revisonsrisken (RR). Enligt Kells (2011) påverkas revisorns tillförlitlighet till stor 

del av revisorns tidigare erfarenheter att upptäcka väsentliga fel. Blir upptäcktsrisken näst intill 

obefintlig kommer de i sin tur ha en positiv effekt på revisionens tillförlitlighet.  

 

Revisonens tillförlitlighet bygger enligt FRC (2008) även på revisonkvalité, revisorns 

professionalitet och erfarenhet är grunden för intressenternas förtroende för revisorn (Aschauer 

et al., 2017; Carrington, 2014). Revisionen kan på sikt övergå till att bli helt automatiserad 

(Agnew, 2016; Davenport och Kirby, 2016; Kokina & Davenport, 2017). Samtidigt menar 

andra att automatisering inte kan ersätta den mänskliga bedömningen (Agnew, 2016; Davenport 

& Kirby, 2016; Issa et al., 2016; Lombardi et al., 2014). Om revisionen till stor del eller helt 

automatiseras förändras en del av det som tillförlitligheten bygger på och branschen kommer 

då behöva bygga upp tillförlitlighet på nytt (Aschauer et al., 2017).   
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3. Metod 

I det här kapitlet presenterar vi studiens olika metodval. Kapitlet inleds med att vi motiverar 
vårt ämnesval, sedan tar vi upp vårt val av vetenskaplig ansats och vetenskaplig metod. För att 
sedan belysa vårt val av datainsamlingsmetod och val av respondenter. I kapitlet tar vi även 
upp kvalitetskriterier, analysmetod och etik. Kapitlet avslutas med en diskussion om metod- och 
källkritik.

 

3.1 Val av ämne 
Valet att fokusera vår studie på automatisering av revisionsprocessen grundar sig i att vi har 

läst rapporten Framtidsstudien av Kairo Future (2013, 2016), med FAR som beställare. Det 

ökade intresset av automatisering som branschen visar med Big four i spetsen, samt att vi båda 

kommer börja arbeta med revision efter avslutad utbildning. Vi väljer även att fokusera på 

tillförlitlighet och revisionsrisken då de är två centrala aspekter av revisionsprocessen som kan 

komma att påverkas av automatisering.  

3.2 Vetenskaplig ansats 
När någon handlar annorlunda eller vad som för dig anses vara irrationellt, kan de bero på att 

de tänker, känner och upplever händelsen på olika sätt. Här kommer hermeneutiken, 

tolkningsläran, till hjälp som går ut på att tolka och förstå, inte enbart begripa intellektuellt 

(Sohlberg & Sohlberg 2013; Thurén, 2007). Hermeneutiken bygger på en ytterligare 

kunskapskälla, enligt Turén (2007) utöver empiri och logik, nämligen inkännande. Är syftet av 

en studie att förstå människor, människors handling och resultat av människors handlande är 

hermeneutiken viktig för att kunna tolka resultatet. Forskaren vill förstå hur det känns för 

människan i situationen, inte bara beskriva varför händelserna utförs av människan utan 

hermeneutiken vill förstå varför eller hur det känns. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att 

för de som utforskar mänskliga aktiviteter är det nödvändigt att tolka och förstå. Där av passar 

ett hermeneutiskt.   

 

Enligt Thurén (2007) finns det två saker att vara uppmärksam till gällande hermeneutik. För de 

första: projektion. Det är en mekanism där sina egna egenskaper tillskrivs till någon annan. En 

oskyldig sådan är när människor antar, utan att reflektera över de, att andra människor upplever 

världen som en själv. Enligt Thurén (2007) är det ett problem om en forskare projekterar sina 
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egenskaper till en respondent vid en intervju och som inte stämma överens med vad 

respondenten känner och upplever. För de andra är det viktigt att de som studeras tolkas i rätt 

sammanhang och rätt kontext. Enligt Thurén (2007) finns det för den som skildrar ett 

främmande land en ökad risk för missförstånd på grund av kulturskillnader. Thurén (2007) 

menar också att historiker riskerar att missförstå om de inte tar hänsyn till att de förr inte alltid 

tänkte och kände de som vi gör idag. 

3.3 Tillvägagångssätt  

Det första steget var att samla in tidigare forskning i litteraturinsamling som bidrar till att skapa 

vår teoretiska referensram. För att samla in vårt empiriska material tog vi beslut om att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden utformades med utgångspunkt från vår 

teori, det underlättar vid analysen av svaren från respondenterna om avsnitten liknar varandra. 

Därefter beslutade vi vilka personer som skulle vara intressanta och bidra med användbar 

information om vårt ämne. Respondenter från revisionsbranschen ansåg vi kunde bidra med 

svar som uppfyller vårt syfte, oavsett arbetserfarenhet eller befattning. Vi fokuserar på 

revisionsriskmodellen och om revisionsrisken förändras i och med förändring av hur revisorn 

arbetar.  

 

I och med de stora förändringarna är de också intressant att se om revisionens tillförlitlighet 

förändras. Vi ställde frågor som handlade direkt om detta men frågor som handlade om 

revisionsprocessen och andra delar för att få en bredare förklaring kring förändringen. Vi fick 

även ta ställning angående etiska överväganden innan vi genomförde intervjuerna. Intervjuerna 

spelades in för att vi under intervjun skulle kunna fokusera på svaren och kunna ställa 

följdfrågor. Intervjuerna gjordes sedan om till textform och skickades ut till respondenterna för 

att se att de stämmer och ger chansen för respondenten att lägga till något. Bearbetning av teori 

och empiri har tillsammans lett fram till Resultat och Analys och till vårt bidrag med arbetet. 

Nedan följer förklaringar för vissa av valen som gjorts under studien.  

 

3.3.1 Vetenskaplig metod 

För att uppfylla studiens syfte, att öka förståelse, har vi valt semistrukturerade intervjuer som 

studiens vetenskapliga metod. Det anses som metoden som passar bäst (Blomkvist, Hallin & 

Lindell, 2018; Ghauri & Grønhaug, 2010). För att forskaren ska få en uppfattning om 

respondentens livsvärld är intervjuer användbart och en väl genomförd intervju kan ge 
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forskaren ett tillräckligt dataunderlag (Qu & Dumay, 2011). Semistrukturerade intervjuer är 

enligt Bryman och Bell (2017) en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Bryman och Bell (2017) 

bygger kvalitativ forskning på hur individer uppfattar och tolkar olika situationer och fenomen 

i den ständigt föränderliga sociala verkligheten. I en kvalitativ metod ligger fokus på att 

innebörden av meningarna (Alvehus, 2013). Metoden handlar också om att lägga ett stort fokus 

på ord (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 

 

Det finns olika typer av intervjuer, bland annat kan det vara strukturerade eller ostrukturerade. 

I en strukturerad intervju har intervjuaren tydligt strukturerat upp frågor med syfte att komma 

fram till ett svar på frågeställningar (Bryman & Bell, 2017). Frågorna speglar forskarens 

intressen och det ges sällan utrymme till följdfrågor. Vid ostrukturerade intervjuer har 

intervjuaren endast med sig lösa minnesanteckningar till hjälp och det kan hända att 

intervjuaren bara ställer en fråga och låter intervjupersonen därefter tala fritt (Bryman & Bell, 

2017). Intervjuaren reagerar endast på de punkter som är värda en uppföljning.  

 

Semistrukturerade intervjuer innehåller egenskaper både från de strukturerades struktur och 

från de ostrukturerades frihet. Semistrukturerade intervjuer innefattar förberedda frågor och 

förhållandevis specifika teman i en intervjuguide där intervjupersonen får stor frihet att 

formulera svaret (Bryman & Bell, 2017; Qu & Dumay, 2011). Likt en ostrukturerad intervju 

kan följdfrågor som inte står i intervjuguiden som anknyter till något intervjupersonen sagt tas 

upp. Men likt en strukturerad intervju kommer troligen alla frågor som finns i intervjuguiden 

ställas i den ursprungliga ordningen med den ursprungliga ordalydelsen (Bryman & Bell, 2017). 

Följdfrågor i vår intervju har anpassats efter den information som framkommit under intervjun 

för att få ut vad vi tror är den bästa och mest relevanta informationen. 

 
3.3.2 Datainsamlingsmetod  

Intervjuer är enligt Bryman och Bell (2017) en av de vanligaste metoderna vid kvalitativ 

forskning. Vid kvalitativa intervjuer är det förmånligt om respondenterna får möjlighet att vara 

flexibla och svaren får ta olika riktningar, eftersom att det bidrar till att det respondenterna anser 

vara relevant och viktigt lyfts fram (Bryman & Bell, 2017; Qu & Dumay, 2011). Den 

intervjuform vi valde att använda oss av var semistrukturerade intervjuer. För att vi på bästa 

sätt skulle kunna besvara vår studies syfte ville vi att våra intervjuer skulle ha ett tydligt fokus 

på temat automatisering med avseende på revisionens tillförlitlighet och revisionsrisken. Vi 

gjorde en avvägning mellan nästan helt ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade 
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intervjuer. Anledningen till det valet var att vi ville att respondenternas svar skulle ha ett tydligt 

fokus kring de teman som kunde bidra till att besvara vårt syfte samtidigt som respondenterna 

kunde få en stor frihet i utformandet av sina svar vilket, enligt Bryman och Bell (2017), 

möjliggörs med semistrukturerade intervjuer.   

 

Vi har valt att genomföra våra intervjuer ansikte mot ansikte, vilket Bryman och Bell (2017) 

benämner som direkta intervjuer. Anledningen till att vi valde att genomföra direkta intervjuer 

istället för telefonintervjuer är att vi då ges möjlighet att reagera och tolka respondentens 

kroppsspråk och ansiktsuttryck (Bryman och Bell, 2017; Jacobsen, 2002). Vid direkta 

intervjuer ges vi också möjligheten att notera övrig information i samband med besöket till 

exempel vilka förutsättningar som finns för att automatisera arbetsprocessen (Bryman & Bell, 

2017). Vi valde även att spela in våra intervjuer för att vi inte skulle behöva lägga för mycket 

fokus under intervjuerna på att anteckna respondentens svar, istället kunde då mer fokus läggas 

på att observera respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck samt ställa relevanta följdfrågor, 

vilket enligt Bryman och Bell (2017) är några av fördelarna med att låta spela in sina intervjuer. 

Våra intervjuer transkriberades även, då inspelning och transkribering av intervjuer, enligt 

Bryman och Bell (2017), möjliggör att forskaren kan gå igenom respondentens svar flera gånger 

och underlättar en noggrann analys av vad som sagts.  

 
3.3.3 Operationalisering  

För att abstrakta begrepp ska kunna mätas måste de enligt Jacobsen (2002) genomgå en 

operationaliseringsprocess. Ostrukturerad data bör enligt Ghauri och Grønhaug (2010) 

kategoriseras av forskaren. Vidare menar Jacobsen (2002) att operationalisering kan göras 

genom utformning av problemställning, frågeschema, eller intervjuformulär och medför att det 

viktiga faktorerna för undersökningens nytta fastställs. Vi valde därför att utformade vår 

intervjuguide genom att tematisera vår teoretiska referensram. Tematiseringen gjorde att vi på 

ett enkelt sätt kunna strukturera den insamlade data och koppla den till tidigare forskning. De 

olika teman vår intervjuguide utgick från var revisionsprocessen idag, digitalisering, 

automatisering och revision i framtiden med ett genomgående fokus på revisionens 

tillförlitlighet och revisionsrisken vilket illustreras i figur 5. 
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Figur 5: Operationaliseringsmodell, (egen).  

 

Vår analysmetod är tematisk analysmetod. Det innebär att svaren bryts ner till olika kategorier. 

Vi valde att utforma vår intervjuguide efter vår valda analysmetod. Svaren till de olika frågor 

och teman i intervjuguiden kunde enkelt delas upp i olika kategorier. Ur dessa växte det fram 

nya, mer generella, teman som vi använde vid analysen av vår insamlade data. 

 

När vi hade utformat vår intervjuguide valde vi att utföra en pilotstudie där vi fick möjlighet att 

testa vår intervjuguide. Det är något Bryman & Bell (2017) anser behöver göras för att 

identifiera eventuella problem med intervjuguiden. Blomkvist et al. (2018) anser att en 

pilotstudie är en god strategi för att se att intervjuerna får en bra helhet och att inga frågor blir 

missförstådda. Efter att vi utfört vår pilotstudie märkte vi att vi hade alldeles för många frågor 

och att en del frågor var väldigt slutna vilket medförde korta svar från vår test respondent. 

Under pilotstudien märkte vi även att test respondenten var bekant med och använde sig av 

komponenterna i revisionsriskmodellen men definitionen av revisionsriskmodellen var något 

test respondenten inte var riktigt bekant med. Vi beslutade därför att ta med en bilaga där 

revisionsriskmodellen och dess komponenter definierades (se Bilaga 2). 
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Efter vår första testintervju strukturerade vi om vår intervjuguide, vi tog då bort större delen av 

våra frågor och fokuserade istället intervjuguiden kring de olika temana vi fått fram i vår 

operationaliseringsprocess. Efter att vi strukturerat om vår intervjuguide utförde vi ytterligare 

en testintervju med en ny test respondent. Det gjorde att vi fick möjlighet att prova vår nya 

intervjuguide och vår bilaga med revisionsriskmodellen. Under vår andra testintervju märkte vi 

att test respondenten var betydligt mer utförlig i sina svar, vilket öppnade upp för eventuella 

följdfrågor. Det medförde även att respondenten fick större möjlighet att själv lyfta fram det 

den ansåg var relevant och viktigt. Efter den andra testintervjun gjorde vi några mindre 

justeringar, bland annat ändrade vi lite i frågornas ordningsföljd. Att utföra en pilotstudie 

medförde även andra fördelar för oss. Det gjorde att vi fick viss vana att använda vår 

intervjuguide, vilket gjorde att vi kände oss trygga när vi skulle göra våra riktiga intervjuer. Det 

är även en fördel som Bryman och Bell (2017) med att utföra en pilotstudie.  

 

3.3.4 Val av sekundärkällor 

Vår teoretiska referensram syftar till att sammanställa aktuell forskning för automatiseringen 

av revisionsprocessen idag och i framtiden. Eftersom forskning på de olika områdena inte blir 

inaktuell i samma takt, valde vi att anpassa urvalskriterierna beroende på om artiklarna syftar 

till att belysa forskning som rör revisionsprocessen, automatisering eller revision i framtiden. 

För artiklar som berör området automatisering har vi valt att inte använda någon artikel som 

publicerats innan år 2005. Med undantag för det artiklar som används till att belysa bakgrunden 

och uppkomst till de olika systemen eller programmen. För revision i framtiden har vi valt att 

enbart använda vetenskapliga artiklar som publicerats år 2013 eller senare. Eftersom revision 

är ett område som inte förändras i samma takt har vi för området revision inte varit lika snäva 

med urvalet och vår äldsta källa är från år 1996. Det eftersom många av de lagar och regler som 

gäller för revisionen uppkom för flera år sedan men är fortfarande aktuella. 

3.3.5 Val av respondenter  

Vi valde att ha respondenter med varierande erfarenhet för att få ett så brett spektra av åsikter 

som möjligt. Respondenterna som medverkade är allt från revisorsassistenter, revisorer 

godkända revisorer och auktoriserade revisorer. I tabellen nedan (se: figur 6) presenterar vi våra 

respondenter. 
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Respondent  Big four Erfarenhet  Roll/Titel  

Respondent 1 (R1)  Nej, Medelstorbyrå Revision i sex månader, arbetar 
främst med ägarledda bolag. Revisorassistent  

Respondent 2 (R2) Ja  Revision i 18 år var av tio år som 
auktoriserad revisor.  

Auktoriserad revisor och 
kontorschef  

Respondent 3 (R3) Ja 
Revision i åtta år varav två år som 
auktoriserad revisor. Arbetar främst 
med stora bolag. 

Auktoriserad revisor   

Respondent 4 (R4) Nej, Mindre byrå 
Auktoriserad revisor i 29 år. Arbetar 
främst med ägarledda bolag samt 
organisationer av olika slag. 

Auktoriserad revisor och 
partner 

Respondent 5 (R5) Ja  Revision i två år. Arbetar främst med 
ägarledda bolag.   Revisor  

Respondent 6 (R2) Ja  
Revision i två år och sex månader. 
Jobbar främst med stora och 
börsnoterade bolag. 

Revisor  

Respondent 7 (R7) Ja  
Revison i ett år och sex månaders. 
Arbetar främst med små och 
medelstora bolag.  

Revisorassistent  

Respondent 8 (R8) Ja  Revision i åtta år varav tre som 
auktoriserad revisor. Auktoriserad revisor   

Respondent 9 (R9) Ja  Revision i åtta år varav tre som 
auktoriserad revisor. 

Auktoriserad revisor och 
kontorschef  

Respondent 10 (R10) Ja  Revison i fyra år. Arbetar främst med 
medelstora bolag. Godkänd revisor  

Respondent 11 (R11) Nej, Medelstorbyrå Revison i fyra år. Arbetar främst med 
ägarledda bolag. Godkänd revisor  

 

Figur 6: Presentation av respondenter, (egen). 

 

Då Big four enligt tidigare forskningen har implementerat automatisering i större utsträckning 

än mindre revisionsbyråer anser vi att det är revisorer från Big four byråerna som är bäst 

lämpade att svara på frågor som rör automatiseringen av revisionsprocessen. För att få en 

bredare förståelse för hur revisionsprocessen påverkas av automatisering ville vi även få in 

åsikter från mindre byråer. Därför har vi intervjuat tre revisorer från revisionsbyrån som inte 

tillhör Big four. 

 

3.3.6 Kvalitetskriterier  

Vi har valt att fokusera vår studies kvalitetskriterier kring begreppen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, vi beskriver här under hur vi arbetat för att uppfylla 
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innebörden av de fyra begreppen i vår studie. Anledningen till valet av de fyra begreppen 

baseras på att de är delkriterier av kriteriet trovärdighet vilket enligt Bryman och Bell (2017) är 

ett grundläggande kriterium vid kvalitativ forskning.  

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar enligt Bryman och Bell (2017) i grunden om trovärdigheten i den 

beskrivning som forskaren kommer fram till av den verklighet som studerats och hur den 

beskrivningen accepteras av andra. Vidare beskriver Bryman och Bell (2017) att tillförlitlighet 

skapas genom att forskaren utfört sin studie enligt de regler som finns samt att studiens 

respondenter får ta del av studiens resultat för att bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten 

på ett korrekt sätt. Vi har i vår studie arbetat med respondentvalidering för att höja vår studies 

tillförlitlighet. Respondenterna har fått läsa igenom och godkänna en sammanfattning av 

intervjun, respondenterna har även givits möjlighet att förtydliga sina uttalanden innan vi 

använt materialet. Respondenterna har även givits möjlighet att läsa igenom både empiri och 

resultat för att säkerställa att vi inte missuppfattat eller tagit något ur sin kontext. Vi lyckades 

även skapa relationer med våra respondenter vilket gjort att vi kunnat kontakta våra 

respondenter om vi var i behov av ytterligare eller vidareutvecklad information.  

 

Överförbarhet 

Överförbarhet är kvalitativa studiers motsvarighet till kvantitativa studiens externa validitet och 

handlar, enligt Bryman och Bell (2017), om hur väl studiens resultat kan appliceras på andra 

situationer.  Kvalitativ forskning syftar, enligt Bryman och Bell (2017), oftast till att få ett djup 

och inte en bredd i studien vilket de menar kan ha en negativ effekt på studiens överförbarhet. 

Det har därför varit av stor vikt att vi varit tydliga med till vilken grad vårt resultat kan 

generaliseras. Enligt Bryman och Bell (2017) kan en dela av populationen inte vara 

representativ för hela populationen. Då våra respondenter är revisorer är resultatet från vår 

studie enbart representativt för en del av populationen och inte en generell bild av hela 

branschen. Därav har studiens resultat i enlighet med Bryman och Bell (2017) istället 

generaliseras till teori och inte populationer.  

 

Pålitlighet 

Studiens pålitlighet bygger, enligt Bryman och Bell (2017), på hur forskaren redogör för alla 

faser av forskningsprocessen. Bryman och Bell (2017) menar vidare att det vid kvalitativa 

undersökningar ofta kan vara svårt förstå vad forskaren gjort eller kommit fram till sina 
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slutsatser. Eftersom vi varit medvetna om att kvalitativa studier ofta brister i sin transparens har 

vi valt att vara väldigt tydliga igenom alla moment av vår forskningsprocess och utförligt 

förklara och motivera våra olika beslut. För att ytterligare öka pålitligheten har vi arbetat med 

att vår studie ska vara replikerbar som handlar om att en upprepning av studien ska de ge ett 

liknande resultat något som är svårt vid kvalitativ forskning (Bryman och Bell, 2017). Att vi 

spelar in våra intervjuer, är tydliga i alla moment och valet av semistrukturerade intervjuer 

istället för helt ostrukturerade intervjuer är faktorer som ökar vår studies replikerbarhet och 

pålitlighet.   

 

Konfirmering 

Enligt Bryman och Bell (2017) handlar konfirmering om forskarens objektivitet, alltså om 

forskarens värderingar och uppfattning av verkligheten påverkat undersökningen eller bidragit 

till ett skevt resultat. Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att vara alldeles för subjektiv. Vi 

har genomgående i vår studie arbetat medvetet med att vara så objektiva som möjligt, då 

forskare, enligt Bryman och Bell (2017), kan dra olika slutsatser från samma material har det 

varit viktigt att vi genom hela forskningsprocessen fört en dialog med varandra om hur vi tolkar 

insamlad data.  Genom att ställa öppna frågor påverkar forskaren inte respondenten och på så 

sätt undviks frågor med givna svarsalternativ och kan därmed anses få fram respondentens 

riktiga svar (Jacobsen, 2002). För att göra vår studie så trovärdigt som möjligt har vi noga 

bearbetat vår intervjuguide. Vi har ställt öppna frågor som syftar till att så lite som möjligt 

påverka respondenterna, för att få en så rättvis bild som möjligt. Vi har även tagit upp både för- 

och nackdelar, samt möjligheter och utmaningar med automatisering, detta för att belysa flera 

olika perspektiv och öka objektiviteten. 

 

3.3.7 Etisk diskussion  

En undersökning innebär enligt Jacobsen (2002) oftast att vi bryter oss in i enskilda individens 

privata sfär. Vi har därför valt att lyfta våra etiska överväganden genom att diskutera de tre 

etiska aspekter som enligt Jacobsen (2002) finns mellan forskare och respondent. De tre 

aspekterna är: informerat samtycke, rätt till privatliv och krav på riktig presentation av data.  

 

Informerat samtycke 

Den grundläggande förutsättningen för informerat samtycke är att respondenternas medverkan 

i undersökningen är frivillig och att de kan fatta beslutet om medverkan på korrekta grunder 

(Jacobsen, 2002). De korrekta grunderna bygger, enligt Jacobsen (2002), på att respondenten 
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har rätt kompetens, medverkar frivillighet utan påtryckningar, fått information om studien och 

dess syfte samt att de förstått den informationen. Vi har därför kontaktat personer som själva 

kan besluta om sin medverkan utan påtryckningar. Respondenterna fick även ta del av 

information om vår studie, studiens syfte samt fått ta del av vår intervjuguide innan intervjun 

för att de på ett välgrundat sätt skulle kunna besluta om sin medverkan. Enligt Jacobsen (2002) 

är det inte lätt att försäkra sig om att respondenterna verkligen förstått den informationen som 

forskaren förmedlat, vi valde därför att vara så tydliga som möjligt i vår korrespondens med 

våra respondenter för att minimera risken att informationen skulle missförstås.  

 

Rätt till privatliv  

Det är även viktigt att de som deltagit har rätt till ett privatliv, diskussionen kring det bygger 

oftast på tre frågor (Jacobsen, 2002): Hur känslig är den insamlade informationen? Hur privat 

är den information som samlats in? Och hur stor är möjligheten att identifiera individer utifrån 

data? Data från våra respondenter belyser deras uppfattning om automatiseringen av 

revisionsprocessen utifrån olika aspekter. Vi själva uppfattar därför inte den informationen vi 

samlar som känslig, den fokuserar inte heller på respondenternas privatliv. Som grund valde vi 

därför att våra respondenter inte behövde vara anonyma, men då anonymiteten bidrar till att 

respondenterna vågar tala mer fritt fick givetvis respondenterna själva välja vilken grad av 

anonymitet de ville ha. Vi anser dock att studiens replikerbarhet och då även studiens 

trovärdighet ökar om våra respondenter inte hade varit anonyma.  

 
Krav på riktig presentation av data 

Krav på riktig presentation av data handlar om att forskaren ska återge resultat fullständigt och 

i rätt sammanhang. Det eftersom citat som lyfts ur sitt sammanhang kan få en helt annan 

betydelse (Jacobsen, 2002). Vi har därför valt att låta alla våra respondenter läsa igenom och 

godkänna både en sammanfattning av sin intervju samt tillgång till studiens empirikapitel. Detta 

för att minimera risken att vi misstolkat eller lyft något från intervjuerna ur sitt sammanhang på 

ett felaktigt vis.   

 
3.3.8 Analysmetod 

Analysmetoden som tillämpas styr sammanställningen av intervjuerna. För att göra det 

kvalitativa materialet mer hanterbart finns det flera olika metoder, där syftet är att underlätta 

analysen. Innan vi genomförde intervjuerna ville vi ha det klart vilken typ av analysmetod vi 

skulle använda. Det hjälpte oss att anpassa intervjuguiden till vår analysmetod för att underlätta 
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analysen. Med vald analysmetoden innan intervjuerna gjorde att vi snabbare efter intervjuerna 

kunde påbörja tolkning och bearbetning av empirisk data. Enligt Bryman och Bell (2017) ska 

hantering av data börja så snart som möjligt för att inte bli överöst av mängden information som 

kommer. Det gav oss förståelse för den mängd data som skulle komma och bidrog till att vi inte 

blev överväldigade av mängden data.  

  

Ett av de vanligaste sätten att analysera på när de gäller en kvalitativ dataanalys är en tematisk 

analys (Bryman & Bell, 2017). Därför har vi valt att använda oss av en tematisk analysmetod. 

Data som är insamlad men inte standardiserad finns det, enligt Ghauri och Grønhaug (2010), 

behov av att forskaren strukturerar i olika kategorier. En transkriberad intervju delas upp i olika 

stycken och de delar av intervjun som tillhör, representerar eller är en del av ett exempel av ett 

mer generellt problem, till samma kategori (Ghauri & Grønhaug, 2010). Sohlberg och Sohlberg 

(2013) beskriver tematisk analysmetod som att forskaren utgår från ett antal teman och 

respondenterna lyfts in när de anses intressanta och bidra till temat.  

 

Enligt Braun och Clarke (2006) finns det sex faser av tematisk analys, i den första fasen gör sig 

forskaren bekant med materialet som samlats in, där ingår det att transkribera materialet. Enligt 

Braun och Clarke (2006) innebär fas två och tre kodning av nyckelbegrepp och framtagning av 

olika teman som har uppkommit. Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) kan ett tema ha ett eller 

flera underkategorier och nyckelbegrepp. Enligt Bryman och Bell (2017) innebär kodning att 

bryta ner data till sina beståndsdelar och benämnas. Data kodas i samband med att den samlas 

in och tolkningar av data formar koder. Med kodning menas att information som samlats in 

åtskiljs, etiketteras, sammanställs och organiseras. Insamlad information undersöks och 

beteenden och händelser studeras för att sedan benämna dem som indikationer för olika klasser. 

I fas fyra omdefinierats teman för att kunna vara säker på att de har en relevans till studiens 

syfte och forskningsfrågor (Braun & Clarke, 2006). I femte fasen identifierar forskaren 

materialets kärna och det som är intressant i varje tema. I den sjätte fasen beskriver Braun och 

Clarke (2006) att forskaren ska presentera materialet som samlats in. 

 

Direkt efter varje intervju sammanställde vi intervjun till textform. Därefter kategoriserade vi 

svaren för att lättare kunna ha koll på dem. De jämfördes kontinuerligt och sorterades vilket 

bidrog till att nya kategorier växte fram. Det gav oss en bättre struktur och överblick över svaren 

vilket också gjorde vår information mer greppbar till analysen. Vi jämförde även likheter och 

skillnader i vårt insamlade material och tidigare forskning. Intervjuguiden är sorterad efter den 
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teoretiska referensramen vilket underlättar empirisammanställningen och analysarbetet och gör 

det tydligare att förstå för läsaren.  

 

3.3.9 Metod- och källkritik  

Vi har i vår studie varit kritiska och tagit hänsyn till uppriktigheten och ärligheten 

i respondenternas svar. Viss information som ges kan uppfattas som känslig för respondenten 

att delge till exempel kring riskerna med automatisering kan respondenten undvikit att berätta 

hela sanningen eller anpassats svaret för att inte skada respondentens arbetsgivare eller dess 

kunder. Det är även anledningen till att vi själva låtit respondenterna välja sin grad av 

anonymitet. Med anonymitet kan respondenterna förmedla åsikter som annars hade varit 

känsligt för företaget. 

 

Vår studie fokuserar till att belysa revisorns syn och vi vill få en förståelse för revisorns 

upplevelse av utvecklingen.  Därför hade det varit givande och intressant att jämföra svar från 

andra synvinklar då vi endast intervjuade revisorer. Intervjuer med revisionsintressenter hade 

bidragit till fler olika synpunkter som kan ge en annan bild av revisionens utveckling och vilka 

utmaningar och möjligheter som branschen kan stå inför. En utmaning blir att hitta intressenter, 

exempelvis de som utvecklar de digitala verktyg som revisorer använder, kreditgivare och 

investerare, som har tillräckligt hög kunskap om hur revisionen genomförs, tillförlitlighet och 

revisionsriskmodellen. En bedömning gjordes och även om det vore intressant med flera 

synvinklar, valde vi att fokusera på revisorer då vi anser att de som utför revisionen är mest 

lämpade för att bidra till att öka förståelse för vårt syfte.  
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4. Resultat och analys 
 

 I detta avsnitt utgår vi från de kategorier vi använt i intervjuguiden. Först presenterar vi en modell för 
att tydliggöra studiens resultat, sedan går vi igenom hur respondenterna arbetar med digitalisering för 
att övergå till automatisering och vilken effekt de har på tillförlitligheten och revisionsrisken. Till sist 
går vi igenom vad respondenterna anser om automatisering av revisionsprocessen i framtiden och hur 
de kan påverka tillförlitligheten och revisionsriskmodellen. 

 
 
För att förtydliga studiens resultat har vi valt att ytterligare vidareutveckla den modell vi 

använde för att belysa hur vi förankra vår teoretiska referensram till studiens syfte. I modellen 

(se: figur 7) ser vi att vi funnit två komponenter som saknats i modellen i den teoretiska 

referensramen som vi nu identifierat. I revisionsriskmodellen har vi funnit att de bör tillkomma 

en automatiseringsrisk och för att skapa och upprätthålla tillförlitlighet krävs det att revisorerna 

kommunicerar med både kunder och intressenter.  

 
 
Figur 7: Modell för att förtydliga studiens resultat, (egen). 
 

4.1 Automatisering  

I denna del av kapitlet fokuserar vi på respondenternas revisionsprocess och i vilken 

utsträckning de olika delarna i processen, planering, granskning och rapportering har 

automatiseras och i sin tur hur de påverkats av automatiseringen. Vi följer tidigare forskning 

som utgår från att det är digitalisering och standardisering som möjliggör automatisering 

(Bernnan et al., 2017; Yeh et al., 2007). Vi har även valt att presentera hur respondenterna och 

deras respektive revisionsbyrå arbetar med digitalisering. Enligt alla respondenter arbetar de 

aktivt för att digitalisera arbetet med revisionsprocessen. 
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4.1.1 Digitalisering 

Enligt alla respondenter är deras revisionsprocess, all revisionsdokumentation och alla underlag 

digitaliserade. Levererar kunderna underlaget i pappersform scannar de direkt in underlaget för 

att få det digitalt, vilket bekräftas i tidigare forskning som anser att det idag finns tillräckligt 

bra verktyg för att utföra allt arbete digitalt (Boritz & No, 2016; Li & Zhai, 2015; Tangestani 

et al., 2016; Vaserhelyi, 2011). Dock menar vissa respondenter att de inte går att arbeta helt 

digitaliserat och att det enbart är två dokument som de behöver ha i original pappersform, det 

är uppdragsbrevet och ett intyg från företagsledningen som bekräftat och skrivit under att de 

inte har undanhållit något material från revisorerna (R1, R2, R4, R6 & R10). 

 

Alla de större bolagen har idag digitaliserats och levererar sin information digitalt, de behöver 

vara digitaliserade för att kunna hantera den stora mängden information (R5, R6, R7, R8 & R9). 

Enligt R6, R7 och R10 är det mest större företag som jobbar mot digitalisering och det är lättare 

för företag som har digitaliserats att standardisera och sedan automatisera en del processer. 

Tidigare studier visar också på att digitalisering är ett nödvändigt steg för att revision ska kunna 

automatisera delar (Boritz & No, 2016; Tangestani et al., 2016; Vaserhelyi, 2011). Alla 

respondenter anser att det blir lättare för kunder som är digitala att dela sitt material, 

digitalisering gör att både de och kunderna har bättre ordning och struktur på all dokumentation. 

Material som automatiserade system ska behandla måste finnas i en form som är hanterbar för 

systemen. Automatiserade system är datorprogram och informationen måste då finnas på en 

dator i digital form. Respondenterna och tidigare studier är överens om att det är digitalisering 

som möjliggör automatisering.  

 

Inte Digitaliserat 
Det är enligt samtliga respondenter små bolag som i större utsträckning inte är digitaliserade. 

De beror, enligt R1 och R3, på att de inte har tid eller resurser för att automatisera, medan R4 

och R9 menar att det dels handlar om resurser men även om att digitaliserings behov inte finns 

hos de mindre bolagen då de ändå kan hålla koll på allt material. För att hjälpa sina kunder att 

bli digitaliserade erbjuder en del revisionsbyråer sina kunder verktyg för att underlätta 

digitaliseringen (R1, R3, R9, R10 och R11). Enligt R1, R3 och R10 arbetar de även för att öka 

förståelsen för digitalisering bland sina kunder.  
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4.1.2 Program, System och filformat 

Samtliga respondenter beskriver att de arbetar med olika program och system digitalt eftersom 

digitaliseringen bidrar till att revisionen blir effektivare, att den blir effektivare stärks även av 

tidigare studier (Chang et al., 2008a; Gupta & Kohli, 2006). De använder sig av de vanliga 

programmen som PDF och Excel, men de använder även mer avancerade verktyg för att bland 

annat underlätta vid analyser (R1, R2, R5, R6, R8 & R10). SIE-formatet används i det dagliga 

arbetet, de kan få balans- och resultaträkning, alla transaktioner och all bokföring med SIE-filer 

(R1, R2, R4, R6 & R9). SIE-filerna är även kompatibla med deras revisionsprogram och Excel 

vilket, enligt R1, R2, R4, och R6, underlättar granskning och analys. Det är en fördel enligt 

tidigare forskning då Gupta och Kohli (2006) anser att företags olika system behöver samarbeta 

för att ett företag ska bli framgångsrikt. 

 

R6, R7, R8 och R9 beskriver att de har en egen molntjänst där deras kunder själva kan lägga 

upp allt underlag så att de får tillgång till allt material direkt, vilket underlättar insamlandet av 

data. Enligt Brandas et al. (2015) innebär det en ökad risk när informationen blir tillgänglig 

digitalt för revisorn oberoende av plats, speciellt när kunden själv utvecklar tekniken. Enligt R6 

och R7 är en fördel med större byråer att de har resurser för att säkerställa att deras kunders 

data hanteras på ett säkert sätt och inte behöver ”outsourca” deras kunders data till en tredje 

part. Då de ber sina kunder ladda upp sina interna dokument i deras molntjänst skapar de, enligt 

R6, trygghet för kunden att veta att deras interna dokument inte förvaras hos tredje part, det blir 

också lättare att garantera att deras information inte hamnar i orätta händer. R4 använder också 

en molntjänst men de använder en extern leverantör och har inte några egna servrar utan 

måste ”outsourca” deras kunders data till tredje part. R6 håller inte med Brandas et al. (2015) 

som menar att risken minskar för att information hamnar i orätta händer när de “outsourcar” till 

de som erhåller molntjänsterna eftersom de har rätt kompetens för att undvika att informationen 

läcker.  

4.2 Automatisering av revisionsprocessen idag 

4.2.1 Planering 

Planeringsfasen innefattar enligt alla respondenter att information ska samlas in genom 

uppstartsmöte med kunden för att skapa en överblick av verksamheten. R1, R5 R7 och R8 

förklarar att de har ett verktyg där kunden lägger upp sitt material, vilket enligt Lin och Wang 

(2011) är ett av de vanligaste användningsområdena för så kallade CAATT (Lin & Wang, 2011; 
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Singh & Best, 2015). Det gör materialet tillgängligt för revisorerna under revisionen utan att 

dem behöver åka ut till kunden för att hämta materialet. Insamlandet av data har enligt R1, R5 

och R7 har blivit automatiserat i och med att våra kunderna själva kan ladda upp sitt underlag 

i “molnet”, tidigare var de någon som var tvungen att åka ut till kund och hämta allt underlag, 

vilket fortfarande behövs göras för de kunder som inte digitaliserats. Enligt Brandas et al. (2015) 

är den största fördelen med molntjänster att informationen som laddas upp blir direkt tillgänglig 

för de som behöver informationen. 

 

Enligt Far (2006) ger en väl genomförd planering revisorn bra förutsättningar för att fokusera 

revisionen på de delar som löper störst risk för att innefatta väsentliga fel.  Det är enligt alla 

respondenter i planeringsfasen som de med hjälp av den information de fått fram estimerar vilka 

områden som är riskfyllda i verksamheten, både interna och externa faktorer. CAATT används 

för att bland annat analysera och utvärdera företags transaktioner utifrån förprogrammerade 

kriterier (Brynes et al., 2015; Kuhn & Sutton, 2010). Enligt R1, R6, R8, R9 och R10 har de 

program som kopplar samman de olika stegen i revisionen för att underlätta för revisorn och 

assisterar vid revisionens riskbedömning.   

 
4.2.2 Granskning 

Granskningen kan antingen göras med substansgranskning, där de tar stickprov, eller testa och 

granska företagets egna kontroller för att på så sätt ta tillit i företagens egna system (R1, R3, 

R4, R5, R6, R7, R8, R9 & R10). Detta överensstämmer även med de tillvägagångssätt FAR 

(2006) och Alzeban och Gwilliam (2014) beskriver. Granskningen innefattar även olika 

processer och kontroller beroende på företagens interna kontrollsystem (R1, R2, R5, R6, R7 & 

R10). Det överensstämmer med FAR (2006) och Carrington (2014) som menar att granskning 

av kontroller lämpar sig mer om företagen redan har bra interna kontrollsystem.  

 
Idag används de enligt R1, R3, R6 och R10 system som analyserar och granskar data från deras 

kunder för att hitta avvikelser, när MCL-system noterar avvikelser skickas underlaget till 

revisorn för ytterligare granskning och utredning (Brynes et al., 2015; Kuhn & Sutton, 2010). 

Det medför enligt R1, R3 och R6 att de inte är lika beroende av att ta stickprov. Tidigare gick 

revisionsarbetet, enligt R3, ut på att “hitta en nål i en höstack” men med hjälp av de system och 

program som de idag använder för att automatiskt kontrollera och analysera företagens data blir 

de enklare att hitta väsentliga fel.   
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Revisorer kan idag inte lita på systemen fullt (R1, R4 R5, R6, R7, R8 R10 & R11). Det är därför 

viktigt att aktivt arbeta med IT-revision för att granska och förbättra kundernas interna system 

(R1, R3, R6, R7 och R11). Därför är det enligt Stoel et al. (2012) IT-revisorns uppgift att 

utvärdera om företagens system eller automatiserade processer möter de mål som satts. IT-

revision fungerar enligt R1, R6 och R9 som ett verktyg för att minimera kontrollrisken vid 

automatisering. Enligt R6, R2 och R7 har de en avdelning som arbetar med att implementera 

AI i granskningsprocessen. Bernnan et al. (2017) beskriver att AI idag används för granskning 

och validering av data, vilket överensstämmer med R6 som menar att de fokuserar framförallt 

på att implementera sin AI i granskningsfasen.  

 

4.2.3 Rapportering 

Enligt FAR (2006) och Carrington (2014) ska revisorns rapportering bestå av en 

revisionsberättelse och icke-officiell rapportering till företaget om brister och 

förbättringsområden vilket stämmer överens med samtliga respondenternas 

beskrivning.  Under kundmötet går R4, R5, R6, och R10 även igenom vad som gjorts under 

revisionen och reflekterar över det samt om det finns något kunden kan tänka på inför framtiden. 

För koncerner med flera liknande bolag finns det granskningsprogram som har 

förprogrammerade utlåtanden beroende på vad som utförts under granskningen (R1, R4 R6, R7, 

R9 & R10). Det finns enligt R4 och R9 inga exakta standardtexter utan texterna måste anpassas 

till varje enskilt företag.  

4.3 Revisionsriskmodellen 

I denna del av kapitlet kommer vi fokusera på forskningsfrågan:  
 

• Påverkar automatisering revisionsriskmodellen? 

 
Vi går först igenom varje komponent i revisionsriskmodellen för att sedan presentera 

komponenten automatiseringsrisk som vi funnit bör estimeras när automatiserade program 

implementerats. 

 
Enligt alla respondenter används komponenterna i revisionsriskmodellen under 

planeringsstadiet när riskerna med revisionen estimeras. Enligt R1, R2, R3, R5, R7, R8, R9 och 

R10 grundar sig deras arbete i revisionsriskmodellens olika risker som FAR (2006) beskriver, 

men själva formeln används inte i deras arbete. R1, R5, R6, R7 och R10 anser att modellen 



 49 

används mer i teorin än i praktiken. Enligt R1, R6 och R10 dokumenteras inte 

revisionsriskmodellen, utan den är integrerad i arbetsprocessen. R1 och R7 har hört talas om de 

begrepp som används i modellen och menar att de används i revisionens huvudmetodik men 

modellen är inget de arbetar med i praktiken.  

 

Enligt R4 finns det en viss stridighet inom revisionsbranschen. Enligt R1, R4 och R10 finns det 

dem som menar att det är självklart att de olika riskerna bedöms var för sig, medan andra arbetar 

mer med en sammanvägning av riskerna. Enligt R1, R4 och R10 använder de sig av riskerna i 

revisionsriskmodellen men de delar inte upp de olika komponenterna utan de gör en 

övergripande riskbedömning, speciellt på mindre kunder. R4 tror att de flesta mindre byråerna 

arbetar mer med en sammanlagd riskbedömning av de olika riskerna. Liknande argument stöds 

av tidigare forskning då Alina och Sorina (2014) anser att kontrollrisk och inneboende risk är 

utanför revisorns kontroll och därför borde utvärderas som en sammanhängande risk.  

 

4.3.1 Inneboende risk  

Den inneboende risken är enligt FAR (2006) risken för att det blir fel i redovisningen eller 

brister i förvaltning.  R2 och R6 anser att den inneboende risken är hög hos företag med stora 

varulager eftersom det ibland finns svårigheter i hur varulager ska värderas. Enligt R8 ingår det 

i den inneboende risk vilka risker som finns i kundens transaktioner, hur bolaget förvaltas, i 

vilken miljö de verkar i, vilka poster de har, är de mycket transaktioner i de olika posterna och 

poster med stora väsentliga belopp. Dessa risker anser även studier från Wustemann (2004) 

ingå i den inneboende risken. Enligt R1, R3, R5, R6 och R10 medför automatiseringen av 

revisionsprocessen att den inneboende risken minskar. Mindre företag tvingas ofta göra 

kompromisser vid implementering av affärssystem som leder till ökad inneboende risk (Sun et 

al., 2005). 

 

R1, R2, R6, R7 och R10 menar att den inneboende risken är i större behov av mänsklig 

bedömning för att utvärdera om förvaltningen skötts på ett lämpligt sätt, Bernan et al. (2017) 

menar att även AI klarar av sådana komplexa uppgifter. R1, R2 och R10 instämmer med Bernan 

et al. (2017) men menar att felaktigheter som inte finns med i bokföringen kan, enligt R1, R2 

och R6 ett automatiserat program upptäcka. För att kunna automatisera bort inneboende risk 

måste programmen, enligt R1, R2, R7 och R10, kunna jämföra olika bolag med varandra för 

att identifiera om de saknas något i bokföringen som finns med i alla liknande bolag men inte i 

de som granskas.  
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4.3.2 Kontrollrisk 

Kontrollrisk är viktigare att estimera vid revisionen av större bolag eftersom mindre bolag 

sällan har några bra interna kontroller vet revisorn redan att kontrollrisken är hög i mindre bolag 

(R1, R3, R6, & R7). Kontrollrisken ökar för företag med stora transaktionsflöden eftersom 

risken för att de interna kontrollsystemen missar något ökar (R1, R2, R6, R7 & R10). 

Kontrollrisken påverkas, enligt R1, R4, R6, R7 och R10, av kompetensen på företaget eller på 

den redovisningsbyrån företaget använder sig av då de har mer tillit till de kunder eller 

redovisningsbyråer som de brukar få bra material ifrån eftersom att bättre interna 

kontrollsystem innebär mindre risk för att fel inte upptäcks. Det är i linje med tidigare studier 

då Bedard och Graham (2002) anser att en faktor som påverkar kontrollrisk är kompetensen 

hos företagets personal. 

 

IT-revisorn utför, enligt Gehrke och Wolf (2010), tester av olika kontrollsystem som sedan 

utgör underlag för att se om den interna kontrollen fungerar. Enligt R1, R3, R6, och R8 medför 

en automatisering av revisionsprocessen att de interna kontrollsystemen blir bättre och 

kontrollrisken minskar. När företagens arbete blir mer digitaliserade och automatiserade 

kommer kontrollrisken, enligt R1 och R6, baseras mer på vilka system företagen använder och 

mindre på personalens kompetens. Enligt R9 kommer kontrollrisken påverkas olika beroende 

av vilken grad av automatisering de har, desto mer automatiserat företaget är desto mer 

påverkas kontrollrisken av kundens system. Vid automatisering kommer, enligt R1, R9 och 

R10, större fokus läggas på kontrollrisken då det är bättre att se till att företagens interna system 

är tillförlitliga och upptäcker väsentliga fel då det även medför att upptäcktsrisken minskar. 

 

4.3.3 Upptäcktsrisken  

R2 beskriver upptäcktsrisken som hur enkelt det är att fånga in felaktigheter, den blir lägre ju 

mer data som analyseras. R6, R7 och R8 beskriver upptäcktsrisken som sannolikheten att inte 

hitta fel. Detta är i enlighet med FAR (2006) och Chang et al. (2008b) som definierar 

upptäcktsrisken som risken för att väsentliga fel inte upptäcks vid revision. Enligt FAR (2006) 

påverkas upptäcktsrisken av granskningens insats. R2 använder automatiserade verktyg som 

kan analysera alla transaktioner i ett flöde och kan upptäcka alla konstigheter.  

 

Det är enligt Neovius och Ducan (2017) den ökade digitaliseringen och automatiseringen som 

resulterar i att det skapas mycket data, samtliga respondenter menar att bättre digitala system 

och automatiserade processer skulle minska upptäcktsrisken eftersom granskningen kommer 
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bli mer ingående och kunna identifiera alla avvikelser och väsentliga fel. De överensstämmer 

även med Krahel och Vasarhelyi (2014) som anser att när en större mängd data produceras och 

kan analyseras bidrar det till att risken för att revisorn inte upptäcker väsentliga fel minskar.  R1, 

R6, R7 och R10 anser att risken för att revisorerna inte upptäcker väsentliga fel inte försvinner 

i och med automatisering. Enligt R8 och R9 har automatisering en positiv inverkan på 

upptäcktsrisken eftersom revisorns fokus hamnar på avvikelser istället för alla transaktioner, då 

borde de vara lättare att identifiera vart det finns risker för väsentliga fel.  

 

4.3.4 Automatiseringsrisk  

Enligt samtliga respondenter kommer grunden i modellen bestå. Implementering av ny teknik 

som till exempel automatisering medför en ökad risk (Orman 2013; Yeh et al., 2007). Men 

enligt R4, R8 och R11 borde de inte behövas någon separat risk för automatisering. Då risken 

med automatisering bygger på att kontrollera om företagens automatiserade system fungerar 

och är tillförlitliga kommer den risken enligt R8 ingå i kontrollrisken. R4 menar istället att 

risken med automatisering kommer fördelas jämnt de redan befintliga riskerna i 

revisionsriskmodellen.  

 

R1, R2, R3, R5, R6, R7 och R10 instämmer med Yeh et al. 2007 och anser att risken vid 

implementering av ny teknik och automatisering måste estimeras.  Enligt R1, R6 och R10 

behövs IT-revisorer som utvärderar och estimera risken för att det blir fel i systemen. Då 

riskerna i revisionsriskmodellen i dagsläget bygger på mänskliga fel borde de riskerna enligt 

R1, R6, R7 och R10 minimeras och istället bytas ut mot risken för att de bli fel i 

programmeringen eller i någon automatiserad process. R1, R6 och R7 och R10 anser att de 

behövs en ytterligare risk i modellen för att estimera och utvärdera risken med automatisering.   

4.4 Tillförlitlighet 

I detta avsnitt kommer vi fokusera på forskningsfrågan 

 

• Hur påverkar automatiseringen revisionens tillförlitlighet?  

Först presenteras vilken syn respondenterna har på tillförlitlighet och vilka delar de anser är 

viktigast för tillförlitligheten. Sedan presenteras respondenternas syn på tillförlitlighet i 

framtiden och hur branschen kan agera för att behålla tillförlitlighet när branschen förändras.  
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4.4.1 Förtroende 

R1, R4, R5, R6, R8 och R10 menar att tillförlitlighet bygger på förtroende. Förtroende skapas 

enligt, R1, R4, R5, R6 och R8, genom att skapa relationer till kunder och intressenter. Enligt 

R1, R5 och R6 jobbar de med att skapa en kultur på företaget mot kunder och intressenter som 

bygger på kundbemötande, god service och att visa sig kompetent vilket skapar förtroende som 

i sin tur skapar tillförlitlighet. Enligt R8 och R10 måste intressenter ses som personer och 

tillförlitlighet handlar då mycket om att bygga relationer och visa sig kompetent. R1, R6, R7, 

R8 och R10 menar även att förtroende bygger på revisionsbyråns varumärke och anser att det 

är viktigt att varumärket i sig förmedlar tillförlitlighet. Tidigare studier anser också att 

revisionsbyråns uppträdande spelar stor roll på förtroendet, kunderna baserar förtroendet på 

revisorns professionella uppträdande (Aschauer et al., 2017).  

 

För att behålla tillförlitlighet måste revisorerna enligt R1, R6 och R10 bredda sin kompetens 

och följa med i utvecklingen, vilket även Lombardi et al. (2014) instämmer och menar att 

revisorer speciellt måste bredda sin tekniska kompetens och följa med i utvecklingen. Enligt 

R11 måste revisorerna hela tiden förstå verksamheten de reviderar och då bolagen blir mer 

digitaliserade och automatiserade ställer de krav på att revisorernas kompetens på de områdena 

ökar. Då automatisering bidrar till att revisorn enligt R5, R6 och R7 kan fokusera mer på att 

analysera och försöka se oegentligheter eller felaktigheter så ökar förtroendet för revisorn. 

Eftersom revisionen med hjälp av automatisering lyder under de gällande regelverken borde 

tillförlitligheten enligt R8 inte minska och då kan den bara vara densamma eller öka.  

 

4.4.2 Revisonskvalité 

Enligt Holma och Zamanb (2012) har revisonskvalitén en social konstruerad karaktär, den 

information som framkommer vid revisionen bör hålla god kvalité (Fischer, 1996).  För att 

deras revision ska vara tillförlitlig använder R1, R2, R6 och R10 interna system som arbetar 

med kunden för att säkerställa att revisionen utförts på ett effektivt sätt och håller god kvalité. 

Enligt R1, R5, R6, R7, R8 och R10 sker granskningen i flera steg och allt dubbelkollas för att 

ge en trygghet i materialet vilket skapar tillförlitlighet. Enligt R1, R5, R6, R8, R10 och R11 

bygger tillförlitligheten på revisorns kompetens, de arbetar därför mycket med kommunikation 

och kompetensutveckling. Digitalisering och automatisering möjliggör enligt Neovius och 

Duncan (2017) att en större mängd data produceras, vilket bidrar till att revisorer kan granska 

betydligt större mängder data (Cao et al., 2015; Moffitt & Vasarhelyi, 2013). Enligt R1, R2, R6 

och R10 ökar det revisionens kvalité då de med hjälp av automatisering kan bearbeta mer av 
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sina kunders data och kan fokusera granskningsinsatsen till de områden där risker för väsentliga 

fel är störst istället för att förlita sig på stickprov.  

 

Det huvudsakliga användningsområdet för CAATT är att samla in och analysera data för att 

upptäcka bedrägerier och väsentliga fel (Lin & Wang, 2011; Singh & Best, 2015). R1, R3, R6 

R7 och R10 anser att tillförlitligheten borde öka då det finns program som samlar in och 

granskar all data och risken för ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen borde minska. För 

företag med väl fungerande affärssystem är risken för felaktigheter i informationen mindre, 

revisionen mer effektiv och revisionskvalitén högre (Pincus et al., 2017). R1, R3, R6, R7, R10 

och R11 anser därför att automatiseringen måste testas vid implementering för att veta att det 

fungerar och är tillförlitlig. Det är viktigt att alla variabler som kan påverka företagens 

affärssystem noggrant studeras och utvärderas innan implementering (Tarhini et al., 2015). Vid 

revisionen behövs det därför, enligt Axelsen et al. (2017), en IT-revisor som utvärderar 

företagets affärssystem, vilket R5, R9 och R10 instämmer med och menar bidrar till att 

företagens affärssystem blir bättre och revisionskvalitén högre. 

 

4.4.3 Kommunikation 

R1, R3, R5, R6, R7 och R10 menar att grunden till tillförlitlighet bygger på kommunikation, 

speciellt vid större uppdrag. Det är enligt R1, R2, R3, R5, R6 och R10 viktigt att förklara hur 

revisionen går till och vilka åtgärder som tagits för att minska sannolikheten för att det finns 

några väsentliga fel. R1, R3 och R10 menar att de inte finns något universellt sätt att 

kommunicera utan att kommunikationen måste utformas beroende på mottagaren. Om 

revisorerna är transparenta och kommunicerar de som görs under revisionen ökar de, enligt R1, 

R3, R6 och R10, förtroendet för revisionen. Revisionsbranschen har ökat sin kommunikation 

på senare tid, vilket har ökat deras förtroende från intressenter och allmänheten (Ardelean, 2013; 

Holma & Zamanb, 2012).  

 

Automatiseringen gör att revisorn inte behöver komma ut till kund eller träffa intressenter då 

underlag och information automatiskt överförs mellan parterna (Brandas et al., 2015; Brynes et 

al., 2015; Kuhn & Sutton, 2010). När behovet av att komma ut till kund minskar så ökar, enligt 

R1, R6 och R7, att de brister i kommunikationen då revisorerna inte är ute hos kunderna i 

samma utsträckning och förmedlar vad som görs. Det kommer, enligt R5, R6, R7 och R10, 

därför bli ännu viktigare än tidigare att revisorerna tar sig tid att kommunicera till kunder och 

intressenter vad som görs under revisionen. Enligt R1, R6 och R8 borde tillförlitligheten öka 
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när revisorn på grund av automatisering behöver ägna mindre tid åt manuella inslag och 

fokusera mer på att öka förståelsen hos både kunden och dess intressenter. R8 beskriver att rätt 

kommunikation till kunderna är en utmaning, de arbetar mer med kommunikation för att visa 

på resultat från revisionen och förmedla kunskap och kompetens för att öka tillförlitligheten. 

 

Den mänskliga bedömningen minskar, enligt R1, R2, R9 och R10, med automatisering, vilket 

gör att tillförlitligheten skiftar från revisorn till de automatiserade systemen och programmen. 

De delar av tillförlitligheten som idag baseras på revisorns kompetens och bedömning kommer 

enligt R1, R6, R7 och R10 skiftas över till att baseras på hur väl kundens och revisorns olika 

program och system fungerar. R6 anser att de har viss trygghet i bra system och att det är viktigt 

för revisionens förtroende att de system som används är tillförlitliga. Med utvecklingen av 

automatisering blir det, enligt R1, R5, R7, R8 och R10, ännu viktigare än tidigare att 

kommunicera vad som görs till kunder och intressenter.  

 

Program och system 

Enligt R1 bygger tillförlitligheten, efter införande av automatiserade system, på säkerheten och 

kvalitén på revisorns företags egna IT-system. Revisorerna måste använda de bästa systemen 

för att vara så tillförlitlig som möjligt. Lombardi et al. (2014) anser också att för företag som 

har stora delar av revisionsprocessen hanterade av automatiserade system kommer ansvaret 

över revisionen övergår till kundens interna IT-system. Automatiserade system är, enligt R8 

och R9, en positiv del av utvecklingen för att utveckla och fortsätta bygga på tillförlitligheten. 

Enligt R9 kan de utföra mer dataanalyser ju mer som är digitaliserat som i sin tur leder till 

säkrare och högre kvalité på granskningen och de kan fokusera på områden där risken finns. 

Krahel och Vasarhelyi (2014) stämmer in på detta, de anser att med digitalisering kan djupare 

analyser göras, en större mängd information granskas som bidrar till att revisorns trovärdighet 

och tillförlitlighet av den finansiella informationen som företaget lämnar ökar.  

 

I dag har R8 kunder som använder ett stort system där det finns inbyggda kontroller vilket gör 

att de känner sig mer trygga med än med kunder som använder egenutvecklade system där de 

inte har kännedom om kontrollerna. R8 anser att det kommer vara samma princip för revisorer 

och de automatiserade system de kan använda. Använder revisorerna i framtiden stora 

automatiserade system som är kvalitetssäkrade borde det, enligt R8, ge en högre tillförlitlighet. 

Enligt R8 är branschen just nu i ett läge där alla utvecklar sina egna program och då är det svårt 

att ett program ska anses som de säkraste och ska bidra med tillförlitlighet. R11 anser att 
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utveckling i system och utbildning av personal krävs för att följa med i utvecklingen. R2 anser 

att utveckling i branschen skapar behov av att säkerställa systemen och att IT-revisionen kan få 

en större betydelse för tillförlitligheten, därför har de avdelningar som bara arbetar mot kundens 

IT-system. Stoel et al. (2012) håller med om att efterfrågan på IT-revisorer har ökat, detta på 

grund av lagändringar och andra förväntningar från branschen. Enligt R5 kommer det även 

finnas program som granskar företagens IT-system. 

 

Enligt R1 och R4 litar vissa människor blint på system som räknar ut och funderar inte på vilket 

belopp som kommer ut. De kan hända att de belopp är för stort eller för litet och då anser R4 

att revisorn måste stanna upp och inte ta för givet att de är rätt. Enligt Davenport och Kirby 

(2016) behöver det finnas en mänsklig revisor som övervakar de automatiserade systemen och 

analyserar resultaten. Enligt R5 är det viktigt att revisorerna arbetar med att säkerställa att de 

inte går att manipulera eller ta bort transaktioner för att behålla tillförlitligheten till systemen, 

Singh och Best (2015) stämmer in att de måste finnas verktyg och program för att upptäcka och 

förhindra bedrägerier. R5 anser att det är långt kvar till full automatisering av granskning, 

speciellt så länge människor fortfarande kan överlista systemen.  

 

Enligt R1, R4 och R5 finns det även vissa händelser som kan sänka revisorns tillförlitlighet i 

och med ökad användning av automatiserade system. R4 beskriver en händelse där tekniken 

ställt till det för en kund. Kunden till R4 använde en molntjänst för att lagra information där all 

information försvann. Sannolikheten att de händer är liten men de är ett fel som kan inträffa. 

R4 anser att det handlar om att inte tro på tekniken blint för att behålla tillförlitlighet, liknande 

händelser för en revisor kan hända och sänka deras tillförlitlighet vilket gör att utveckling mot 

automatiserade system bör tas försiktigt. R1 menar att en fråga för framtiden blir att svara på 

vem som ska vara den ansvariga, systemet eller en mänsklig revisor.   

4.5 Revision i framtiden  

Vi kommer i denna del av fokusera på forskningsfrågan:  
 

• Hur anser revisorer att automatiseringen kommer påverka tillförlitligheten och 

revisionsriskmodellen i framtiden? 

•  
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Vi gör det genom att först presentera revisorns framtida arbetsuppgifter, för att sedan ta upp 

automatisering i framtiden. För att i slutet av kapitlet ta upp tillförlitlighet och 

revisionsriskmodellen i framtiden. 

 

4.5.1 Revisionsprocessen i framtiden 

R6 menar att den nya generationen vill ha digitaliserat, inte sitta med papper längre, vilket 

kommer bli ett krav allt eftersom. Enligt R7 behöver kunder och intressenter vara mogna för att 

revisionen förändras till helt automatiserade och de är något revisorsbyråerna måste hjälpa 

kunderna att bli. 

 

4.5.2 Tolka data 

Revisorns roll kommer att förändras i framtiden (R1, R2 R3, R7, R8, R9 & R11). Enligt R7 

kommer automatiserade system att hantera alla siffror och granskning av företag. R3, R8 och 

R9 anser att revisorn kommer bli mer inriktad mot att granska och analysera data som 

automatiserade systemen producerar. Vilket stämmer med tidigare forskning som anser att 

revisorns framtida arbetsuppgifter kommer handla mycket om att tolka data (Davenport & 

Kirby, 2016). 

 

Enligt R8 kommer även kvalitén i revisionen att bli högre med automatisering, de tidskrävande 

momenten är automatiserade vilket ger mer tid till revisorn att spendera på bedömningsdelar 

som inte är lika lätta att automatisera, så som att tolka och analysera data. Det stämmer med 

tidigare forskning då, enligt Lombardi et al. (2014), kommer det finnas verktyg som befriar tid 

från revisorns tidskrävande moment så tid kan läggas på att analysera och tolka resultat. R4 

anser att processens olika delar inte kommer förändras med automatisering, revisionsprocessen 

i sig kommer vara oförändrad, skillnaden är att det inte kommer utföras manuellt utan av 

automatiserade system. 

 

Enligt R2, R5 och R8 kommer mycket personal ersättas av automatiserade system och 

analysverktyg. Junior personal utför idag uppgifter som, enligt R2 och R8, väldigt snart 

kommer vara automatiserade. Enligt R2 kommer 80 % av arbetet utföras av automatiserade 

system och 20 % av människa som analyserar, tolkar och knyter ihop arbetet. Detta stärker 

tidigare forskning som anser att det kommer behövas betydligt färre juniora revisorer (Agnew, 

2016; Kokina & Davenport, 2017). Enligt R1 kan det gå så långt att det bara behövs en person 
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som är ansvarig och skriver på det som de automatiserade systemet har reviderat. R1 anser att 

en fråga för framtiden kommer vara vem som är ansvarig, automatiserade systemet eller en 

mänsklig revisor.  

 
4.5.3 Presentera data 

Det blir allt viktigare att förklara hur revisionen går till och presentera resultat (R1, R2, R3, R5 

och R10). Enligt Ardelean (2013) har det varit viktigt för revisorer med ökad kommunikation 

av resultat och data och kommer fortsätta spela en stor roll. Revisorerna kommer behöva 

presentera data på ett sätt så kunderna förstår innebörden. R4 anser att ett möte mellan 

människor inte kan automatiseras bort då det betyder så mycket för kundkontakten. Det kan 

växa fram nya frågor som inte annars hade uppkommit med kontakt via system. Det betyder 

mycket för att bygga förtroende från kunden. Att presentera data och kommunikation som är 

rätt anpassad till kunden kommer bli mycket viktigare för revisorn när fler automatiserade 

system introduceras (R1, R5, R6, R7 och R10). Tidigare forskning håller med om att 

presentation av data och kommunikation är allt viktigare (Aschuer et al., 2017).  

 

Enligt Davenport och Kirby (2016) kommer en av revisorns framtida arbetsuppgifter vara att 

presentera data. R6 och R8 anser att revisorn måste förklara för kunderna de resultat som de 

automatiserade systemen ger. Enligt R6 och R8 ska presentationen av data ske genom ett möte 

mellan revisorn och kund där det även förklaras att det är revisorn som drar slutsatserna och de 

automatiserade systemen endast är hjälpmedel. Kommunikation och presentation anser R8 är 

det som alltid måste utföras av en mänsklig revisor och att ett automatiserat system inte kan ha 

känsla för när kunden förstår.  

 

4.5.4 Rådgivning 

Hela processen kan inte bli helt automatiserad utan att automatiserade system endast används 

som hjälpmedel (R2, R6, R7, R8 & R9). R7 och R8 anser att de svårare delarna att automatisera 

i revisionsprocessen är planeringsfasen som är bolagsspecifik, rådgivning och där finns det 

många moment som är i behov av mänsklig bedömning. R2 och R9 anser att det alltid kommer 

behövas mänskliga revisorer för bland annat planering, riskbedömning, rådgivning och 

kundkontakt. Tidigare forskningen visar på att automatiserade system inte kan ersätta den 

mänskliga bedömningen (Agnew, 2016; Davenport & Kirby, 2016; Issa et al., 2016; Lombardi 

et al., 2016). R8 tror att det kommer finnas verktyg som gör att de lättare kan förstå kunden. 
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R5 anser att revisionens roll går mot att mer enbart innefatta rådgivning till kunder. Revisorn 

kommer ha mer fokus på kunden där kundkontakt och rådgivning kommer vara revisorns 

huvudsakliga arbetsuppgifter (R1, R2, R6, R7, R9 & R11). Tidigare forskning stödjer detta 

genom att visa på att en av revisorns framtida arbetsuppgifter är att tolka och presentera data 

för kunderna från revisionen (Davenport & Kirby, 2016). Enligt R5 kommer en kombination 

med att presentera analyserad data för kunden och ge råd vara det nya huvudområdet. Enligt 

R1 och R9 kommer en dator aldrig kunna hantera hela kundkontakten. I mötet skapar revisorn, 

enligt R1 och R4, förtroende och det ger tillfälle att lära känna varandra. 

 

Enligt R1, R2 och R3 har vissa processer som kan automatiseras idag inte gjort de för att 

nyanställda revisorer ska få bygga upp en grundförståelse för revisionen och företagen. 

Grundförståelse behövs för att förstå vad de olika systemen får fram och även för att kunna ge 

rådgivning som många kunder vill ha hjälp med utöver revisionen. R11 anser att revisorn alltid 

måste ha kunskap om det underliggande materialet och vad systemen utför för uppgifter, blir 

något fel måste revisorn kunna förstå hur det fungerar. R6 lägger vikt vid att de måste undvika 

att utveckla ett automatiserat system där det inte går att klara sig utan de system, revisorn ska 

kunna utföra sitt jobb utan systemen. 

 

Helautomatiserade delar 

R4 anser att det inte kommer vara hållbart att granska en hel årsredovisning på sex eller sju 

månader efter räkenskapsåret. Det gör att det finns ett behov av snabbhet i att få och processa 

information vilket kommer påverka revisionsbranschen. Enligt R11 kommer granskningen i 

framtiden ske på ett annat sätt då branschen måste utvecklas med automatiseringen. R1, R3, R4, 

R7, R8, R9 och R11 anser att många delar i revisionen kommer bli helt automatiserade. Detta 

styrker tidigare studier som påstår att revisorsyrket att bli nästan helt automatiserat (Agnew, 

2016; Davenport & Kirby, 2016; Kokina & Davenport, 2017). Enligt R1 är rapportering idag i 

stort sätt automatiserad så länge det är en ren revisionsberättelse, det är enbart lite små 

justeringar som görs. R3 och R9 anser att revisionen i framtiden kommer bli mycket mer 

effektiv då de är fler automatiserade moment, fler dataanalyser kan utföras och fokus hamnar 

där de stora riskerna finns.  

 

Enligt R2, R4 och R7 kommer det vara mer öppna system där informationen som finns om 

företaget är kvalitetssäkrad, myndigheter och intressenter kan hämta den information de är 

intresserade av. De som är intresserade av personalrelaterad information och de som är 
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intresserade av att låna ut pengar och finansiell information kan hämta informationen på samma 

ställe. Enligt R4 finns där grunddata och de intresserade kan göra egna analyser istället för att 

företaget lämnar en årsredovisning. Metoder för att upptäcka avvikelser och kvalitetssäkra 

informationen kan erhållas av ett företag som också erhåller tjänster att lagra information på ett 

moln (Neovius & Duncan, 2017). Årsredovisningen tror R4 kommer att försvinna helt medan 

det istället finns en databas med företagets historik. R2 anser också att det kommer öppna 

system, till exempel mellan banker och kunder där en betalning automatiskt bokas i företagens 

bokföringssystem.  

 

Revisorns arbetsuppgifter 

Enligt R8 kommer revisorns team, i och med automatisering, få en annan struktur då de behövs 

andra kompetenser. Revisorn kommer behöva mer IT-kunskap för att hantera de automatiserade 

systemen och avancerade analyser (R2, R3, R5, R6 & R8). Dessa åsikter är i enighet med 

tidigare studier som visar på att de kommer ställas högre krav på att revisorn har mer teknisk 

kompetens i framtiden (Lombardi et al., 2014). R6 och R10 anser att inlärningskurvan för nya 

revisorer kommer öka samtidigt som de snabbare kommer börja analysera då behovet av 

manuell granskning minskar. Enligt R2, R5, R8 och R9 kommer det vara mer aktuellt att 

anställa personer med IT-bakgrund till revision. Enligt R8 behövs det tänkas på ett annorlunda 

sätt för att analysera med IT-verktyg och de är en utmaning att ändra tankebanor hos de som 

jobbar.  

 

Går revisorns roll mer mot en rådgivande roll, menar R5 att erfarna ekonomer med IT-

kompetens kommer vara efterfrågade på arbetsmarknaden, eftersom de har den 

grundkompetens som behövs för att bli bra rådgivare. Enligt R9 har de redan börjat rikta in sig 

på personer med en större IT-bakgrund än bara ren revisionsbakgrund. Enligt R2 kommer 

utbildningarna förändras för att inkludera mer IT och R9 menar att deras interna utbildningar 

kommer i framtiden innehålla mer IT istället för bara redovisning och revision. 

 

4.5.5 Automatisering i framtiden 

R11 tror att det som Sveriges lagar tillåter kommer vara automatiserat, det är regler och lagar 

som begränsar hur mycket av arbetet som kan ske automatiskt. Det finns mycket idag som kan 

utföras av automatiserade system. I framtiden kan hela delar av revisionen komma att 

automatiseras (R4, R5, R7, R8 & R9). Tidigare forskning anser att många delar av 
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revisionsprocessen kan utföras helt av automatiserade system (Agnew, 2016; Davenport & 

Kirby, 2016; Kokina & Davenport, 2017). 

 

Det finns idag moment som kan utföras av automatiserade system, det är moment där utfallet 

blir likt i många fall och det endast behöver göras små justeringar av en revisor (R1, R4, R5, 

R6, R7 & R10). Anpassas systemen till olika branscher kan standardmoment som alltid görs i 

alla granskningar automatiseras. Idag måste revisorn, enligt R7, manuellt kolla med banken om 

det kunderna säger stämmer med deras bankkonto. R7 menar att det skulle vara relativt enkelt 

att automatiskt jämföra engagemangsbesked från banken med kundens bokföring.  

 

Enligt Lombardi et al. (2014) kommer ett automatiserat verktyg att kunna göra en 

riskbedömning.  R4 stämmer in på detta och anser att riskbedömning är ett område som skulle 

kunna automatiseras. Systemet kan kolla hur många liknande butiker som finns i närheten och 

på internet. Enligt R4 låter revisorn system köra en formel så kommer en riskbedömning fram. 

Automatiserade system bidrar till att större mängd information kan granskas utan att kostnaden 

för revisionen ökar (Issa et al., 2016; Lombardi et al., 2014). R5 påstår att revisionen i framtiden 

kommer bli både effektivare och billigare, då mycket av de processer vi idag gör manuellt görs 

av automatiserade system, till exempel att sitta och matcha fakturor mot inbetalningar. Det 

kommer medföra att revisionen inte kommer bli lika tidskrävande och arvodet för revisionen 

kommer minska. Enligt R5 och R7 leder det till att revisionsbyråerna måste hitta andra 

inkomstkällor, såsom rådgivning. 

 

Enligt R5, R7 och R8 kan granskningsprocessen utföras av automatiserade system och där 

stickprov används borde istället hanteras av automatiserade system. R5 menar att om 

utvecklingen fortsätter i samma takt, kommer hela granskningsprocessen vara automatiserad 

inom tio år, R4 anser att de tar längre tid än fem år. Enligt R4 och R9 är det möjligt att allt 

analysarbete automatiseras för alla typer av företag. Istället för att en människa funderar över 

de väsentligheter som är knutna till belopp klarar ett automatiserat system de lika bra. Enligt 

R9 kommer ovanliga bokningar och bokningar som sticker ut för de överstiger ett visst belopp 

eller beroende på andra parametrar trilla ut ur systemet. Tidigare studier visar på att revisionen 

på sikt övergår till att utföras helt av automatiserade system (Agnew, 2016; Davenport & Kirby, 

2016; Kokina & Davenport, 2017).  
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Enligt R5 har de en avdelning som arbetar med att implementera AI i deras processer. R2 anser 

att det inom snar framtid kommer AI robotar som analyserar hela transaktionsflödet och att när 

det introduceras kommer branschen förändras fort. Enligt R5 och R8 kan AI och andra 

automatiserade system inte klara av det på egen hand idag. Issa et al. (2016) anser dock att 

anledningen till att AI inte har fått ett genomslag inte är på grund av att de inte klarar av 

uppgifterna, utan att de speciella lagar och regler som finns i branschen inte har anpassats.  

 

4.5.6 Revisionsriskmodellen i framtiden 

Alla respondenter tror att revisionsprocessen kommer vara mer automatiserad i framtiden. Det 

överensstämmer med tidigare forskning (Agnew, 2016; Davenport & Kirby, 2016; Kokina & 

Davenport, 2017). Det kommer, enligt R1, R2 R6 R7 och R10, leda till att upptäcktsrisken och 

kontrollrisken kommer minska ytligare till följd av att ännu mer av momenten kommer kunna 

utföras av automatiserade system. Vilket i sin tur leder till att revisorer kommer kunna fokusera 

ännu mer på sådant som kräver mänsklig bedömning alltså kommer även den inneboende risken 

sjunka som, enligt R1, R2, R6, R7 och R10, är den risken som påverkas mest av den mänskliga 

bedömningen. R2, R5 och R8 menar med utvecklingen av teknik, och då framförallt AI, 

kommer programmen i framtiden kunna utföra mer avancerade uppgifter som till vis del 

innehåller mänsklig bedömning. 

 

R1, R2, R3, R7, R10 tror att om hela revisionsprocessen skulle kunna bli helt automatiserad i 

framtiden, då kommer riskerna i revisionsriskmodellen vara obefintliga och allt kommer skötas 

automatiskt och AI kommer klara av att utföra den mänskliga bedömningen. Vilket 

överensstämmer med Singh och Best (2015) som menar att revisionen i framtiden kommer 

kunna bli helt automatiserad och genomföras oberoende av mänskliga revisorer. Det kommer i 

sin tur leda till att riskerna i revisonsriskmodellen kommer bli överflödiga och den enda risken 

som kommer behöva estimeras är automatiseringsrisken.  

 

4.5.7 Tillförlitlighet i framtiden 

Enligt R1, R6 och R10 om vi i framtiden har intelligenta program som utför revisionen kommer 

tillförlitligheten öka då risken för mänskliga fel sjunker och programmet gör inga fel. Enligt R2 

ökar tillförlitligheten om ett automatiserat system granskar hela populationen.  
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Viktigare med kommunikation 

R1, R5, R6, R7 och R10 anser att tydlig kommunikation kommer spela en allt större roll för att 

upprätthålla tillförlitligheten i framtiden. Enligt R5, R6 och R7 är det viktigt att revisorn 

förklarar hur deras processer fungerar så intressenterna förstår vad de gör. När ny teknik ska 

implementeras anser R5, R7 och R10 att kundkontakt hjälper kunden att förstå de förändringar 

som sker och minskar eventuella risker som uppstår när ny teknik implementeras. Tidigare 

forskning stödjer respondenterna, de har hittat att ökad kommunikation från revisorer har 

bidragit till att de har ökat sitt förtroende från intressenter och allmänheten i stort (Ardelean, 

2013).  

 

Enligt R5 och R6, finns en del intressenter som är skeptiska till att införa ny teknik. R5 har 

kunder som inte använder IT-system som erbjuds för att de inte litar på att de fungerar. 

Revisorerna måste, enligt R5, R6 och R7, kommunicera och visa på det mervärdet som skapas 

med automatiserade system för att kunna öka deras tillförlitlighet. Det är enligt R5 och R7 även 

viktigt att de får med sig kunder och intressenter i utveckling för att göra automatiseringen 

möjlig och för att skapa tillförlitlighet till automatiseringen. Enligt R9 kommer kunderna, ju 

mer de blir digitaliserade, förstå mer vad de använder för verktyg när vi pratar om våra digitala 

verktyg, när de lättare förstår kommer tillförlitligheten öka. Enligt R6 och R8 behöver det vara 

tydlig med att det är revisorn som gör arbetet och drar slutsatser, automatiserade system är bara 

ett hjälpmedel för att behålla tillförlitlighet. Enligt R8 måste revisorns kompetens och kunskap 

framhävas, det är viktigt att den här kommunikationen utförs i revisionsprocessen när processen 

utförs av automatiserade system.  

 

Enligt R6 är det även viktigt för företaget att revisorn inte får en inställning att automatiserade 

systemet gör arbetet istället för revisorn och revisorn då blir slarvig och inte tänker igenom 

informationen som ges ut. R8 stämmer in på detta genom att förklara att det är viktigt att inte 

bli för automatiserade för att på så sätt kunna ha kvar en kvalitetsstämpel som visar på 

tillförlitlighet. R4 anser att mötet med människor inte kan automatiseras bort. Under mötet kan 

det växa fram nya frågor som kan handla om andra saker än företaget. På det sättet kan de lära 

känna varandra och det påverkar kundens förtroende. Enligt Aschauer et al. (2017) baserar 

kunden sitt förtroende till revisionsbyrån på revisorns uppträdande, ju mer professionellt 

uppträdande ju högre tillförlitlighet. En del av uppträdandet handlar om kommunikation. R1, 

R4, R5, R6, R7 och R10 anser att rätt kommunikation, anpassad till kunden, är viktig för att 
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upprätthålla förtroende vilket stämmer väl överens med Aschauer et al. (2017) och Ardelean 

(2013). 
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5. Diskussion och Slutsats
 I detta kapitel börjar vi med att diskutera studien resultat för att efter de ta upp studiens bidrag, 
sist i kapitlet kommer vi även med förslag på vidare forskning som vi tycker skulle vara 
intressant att forska vidare om. I detta kapitel gör vi även en återkoppling till studiens syfte och 
forskningsfrågor.

 

5.1 Slutdiskussion  

För att ett företag ska bli framgångsrikt underlättar det om företag använder IT-system (Gupta 

& Kohli, 2006). Företags IT-system utvecklas och det blir allt lättare för företag att publicera 

sin finansiella information digitalt, vilket i sin tur har bidragit till att automatiserade system har, 

i allt större utsträckning, introducerats i olika företag (Vasarhelyi, 2011). Det påverkar 

redovisning och revisionens tillvägagångssätt då mer av arbetet utförs av ett automatiserat 

system (Boritz & No, 2016; Tangestani et al., 2016; Vasarhelyi, 2011). Vi ville därför 

undersöka om förändringarna i revisionens arbete påverkar revisionsrisken eller revisorns 

tillförlitlighet.  

 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för automatiseringen av revisionsprocessen med 

avseende på tillförlitlighet och revisionsrisken idag och i framtiden. Vi utgick även från 

följande forsknings frågor:  

 

• Påverkar automatisering revisionsriskmodellen? 

 

• Hur påverkar automatiseringen revisionens tillförlitlighet?  

 

• Hur anser revisorer att automatiseringen kommer påverka tillförlitligheten och 

revisionsriskmodellen i framtiden? 

 

Vi valde att utföra en kvalitativ studie i forma av elva stycken semistrukturerade intervjuer för 

att vi anser att det är i den typ av studie som vi kan få ut de mesta av respondenterna. Tack vare 

en kvalitativ metod framkom det svar som vi antagligen inte hade kunna avläsa om vi använt 

en annan metod. Hade vi använt en kvantitativ studie hade vi inte haft möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor om ämnen som vi inte planerat fråga om. En del respondenter tog upp att AI 

kan används i revisionsprocessen i framtiden. En del utvecklar sin egen AI eller på annat sätt 
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kommer implementera den i arbetet när de är möjligt. Vi tyckte de va ett område som 

intresserade oss och vi kunde ställa följdfrågor. Vid en enkätstudie där respondenterna kryssar 

i svaren på frågor finns det inte möjlighet till att gå utanför de tänkta frågorna för att få bidrag 

till vårt syfte. 

 

Att ställa öppna frågor och följdfrågor tvingar respondenterna att tänka till utanför de 

standardsvar de givit från början. Det bidrog till att en del respondenter tänkte på att utbildning 

och att kunskap som en revisor behöver kommer förändras. Vidare bidrog det till att 

respondenterna ansåg att en revisors utbildning, både akademiska utbildningen och den interna 

utbildningen på företaget, måste genomgå en förändring för att anpassas till de nya 

arbetsmomenten som kommer. Den kvalitativa metoden har tillåtit oss att fånga in sådana 

observationer. Vi anser att sådana observationer inte kan göras under andra omständigheter än 

vid intervju. 

 

Påverkar automatisering revisionsriskmodellen? 

I vår studie har vi funnit att de risker som innefattas i revisionsriskmodellen kommer att bestå 

men att graden av riskerna kommer minska, när revisionsprocessen utförs mer av 

automatiserade system. Större mängd information kommer kunna granskas mer ingående, 

vilket ökar chansen att hitta väsentliga fel. Granskas hela kundens finansiella information 

kommer chansen att stöta på felaktigheter i den finansiella informationen öka, jämfört med att 

endast ta stickprov. Upptäcktsrisken och kontrollrisken kommer enligt vårt resultat minska mest 

då de inte är beroende av mänsklig bedömning. Automatiserade system kan lättare ta över den 

typen av arbete och eliminerar risken att mänskliga fel uppstår. Den inneboende risken, som till 

skillnad från upptäcktsrisken och kontrollrisken är i behov av mer mänsklig bedömning, 

kommer också sjunka. När automatiserade program tar över mycket av de manuella processerna 

för upptäcktsrisken och kontrollrisken kommer det frigöra tid till de mänskliga revisorerna som 

kunna lägga större fokus på att utföra bedömningar vilket även minskar den inneboende risken.  

 

Vid implementering av ny teknik finns det alltid en risk att den inte fungerar som det är tänkt 

eller att det görs försök att manipulera den för andra ändamål än vad den är tänkt för. 

Säkerställande att de automatiserade systemen fungerar som det är tänkt kommer innebära en 

något ökad risk. Vi finner i vår studie att med användandet av automatiserade program och 

verktyg kommer risker för automatiserade system behöva estimeras, vid implementeringen men 

även kontinuerligt med hjälp av IT-revision. Automatiserade system gör mer än att bara 
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upptäcka felaktigheter, de genomför flera olika processer. Vår bedömning är därför att 

revisionsriskmodellen utöver inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk även bör innefatta 

en automatiseringsrisk (se figur 7).  

 

Hur påverkar automatiseringen revisionens tillförlitlighet?  

Vår studie överensstämmer med tidigare forskning om att revisionens tillförlitlighet grundar 

sig på revisorns förtroende och revisionskvalité. De vi funnit i vår studie är att även 

kommunikation anses vara en grund till tillförlitlighet. För att revisorn ska behålla tillförlitlighet 

när de övergår till automatiserade system behövs en tydlig kommunikation till kunderna om 

vad som händer i revisionsprocessen och hur utvecklandet går till. Revisorn behöver hjälpa 

kunder att implementera ny teknik för att minska eventuella risker som kan uppstå. De 

automatiserade systemens roll i revisionen måste förtydligas. 

 

Revisorns roll kommer förändras när automatiserade system implementeras. Tillförlitligheten 

kommer till stor del bero på systemen som används vid revision. Revisionen kommer inte vara 

begränsad till stickprov utan stora mängder data kan granskas och analyseras. Revisorns 

uppgifter kommer vara att granska det de automatiserade systemen gör. Det skapar möjligheter 

för revisorn att få en tydligare bild av företagen när mer information har granskats och 

analyserats. Tillförlitlighet flyttas då delvis från revisorn till de automatiserade system som 

används. Säkerheten och kvalitén på de automatiserade systemen som används måste vara hög 

och bekräftad för att hålla samma tillförlitlighet. När stickprov inte behövs utan hela mängden 

data kan analyseras av automatiserade system som är kvalitetssäkrade höjer det revisionens 

tillförlitlighet. Som en följd av att automatiserade systemen används mer kommer revisorns roll 

att förändras. Många av revisorns arbetsuppgifter sköts av automatiserade system så revisorn 

kommer rikta in sig mer mot att granska och analysera de systemen gör. Den förändrade roller 

skapar möjligheter för revisorn att skapa sig en tydligare bild med mer information som 

analyseras som inte tar tid från revisorn. Tid kan läggas på delar som behöver mer 

uppmärksamhet från revisorn som planering. Revisorn kommer även har ett stort fokus på 

kunderna där rådgivning kommer vara en stor del. Mötet med kunder kan inte enbart hanteras 

av en dator utan den mänskliga kontakten är viktig för att lära känna varandra och skapa 

tillförlitlighet.  

 

Många av respondenterna beskriver, på olika sätt, kommunikation som ett sätta att behålla 

intressenters tillförlitlighet, kommunikation anses som grunden för tillförlitlighet och att 
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kommunikationen måste anpassas till mottagaren. Respondenterna anser att om revisorn är 

transparant och kommunicerar förfarandet under revisionen ökar förtroendet och därmed 

tillförlitligheten för revisionen (se figur 7). När branschen utvecklas mot att använda mer 

automatiserade system blir det ännu viktigare än tidigare att kommunicera vad som görs till 

kunder och intressenter. Att hjälpa kunden att implementera ny teknik minskar eventuella risken 

som kan uppstå. Kundkontakt där revisorn bidrar till att kunden ska förstå de förändringar som 

sker minskar risken att väsentliga fel uppstår. Revisorer har idag en form av kvalitetsstämpel 

på sitt arbete. För att inte förlora den behöver de vara tydliga med att hela revisionen inte utförs 

av automatiserade system.  En revisor står bakom revisionen och de automatiserade systemen 

med kännedom om revision, systemen och kundens företag. Revisorns kompetens och kunskap 

behöver framhävas för att behålla tillförlitligheten. För kunder som har hög IT-mognad behöver 

kommunikationen handla om att påvisa att det är revisorn som drar slutsatser och 

automatiserade system endast är hjälpmedel. 

 

Hur anser revisorer att automatiseringen kommer påverka tillförlitligheten och 

revisionsriskmodellen i framtiden? 

I framtiden kommer kommunikationen spela en mycket större roll för tillförlitligheten. 

Tillförlitlighet baseras delvis på revisorns uppträdande, ju mer professionellt uppträdande ju 

högre tillförlitlighet därför måste revisorn anpassa sig till olika typer av kunder. Mötet med 

människor kan inte automatiseras bort för under ett möte lär människor känna varandra. 

Revisorn behöver vara tydlig med att arbetet utförs av revisorn och de automatiserade systemen 

är hjälpmedel. Det är revisorn som drar slutsatserna, den kompetens och kunskap som revisorn 

besitter måste framhävas för att tillförlitligheten till revisorns arbete ska bestå. Vid 

implementering av ny teknik är det också viktigt att kunden och revisorn har kommunikation 

med varandra för att undvika eventuella risker för revisionen som kan uppkomma om 

implementeringen. Att revisorn har kunskap och kompetens om hur revisionen fungerar när den 

utförs av automatiserade system visar även på en kvalitetsstämpel som visar på tillförlitlighet.  

 

En del av tillförlitligheten baseras på revisorns automatiserade system. Därför är det viktigt att 

revisorn använder system som anses som säkrare och system som är kvalitetssäkrade borde ge 

högre tillförlitlighet. För data som är digitaliserad kan flera analyser utföras och granskas 

noggrannare som leder till ökad tillförlitlighet. Tillförlitligheten kommer öka om hela 

populationer kan granskas. Att introducera tekniska lösningar innebär även att introducera en 

annan typ av risk. Tekniska fel och försök till manipulation av automatiserade system som 
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resulterar i att den finansiella informationen inte stämmer eller visar fel siffror sänker 

tillförlitligheten för revisionen. För att behålla tillförlitligheten kan de inte lita på tekniken blint. 

IT-revisionen kan få en större innebörd för tillförlitligheten då efterfrågan att säkerställa och 

granska IT-system ökar när mer automatiserade system används Efterfrågan beror också på 

lagändringar som ställer andra krav på revisionen. Det kan även komma program som 

automatiskt granskar företagens IT-system.  

 

Om automatiserade system i framtiden skulle kunna implementeras och de tar över revisorns 

arbete helt försvinner all risk som har mänsklig inblandning. Kontrollrisken och den inneboende 

risken kommer bedömas av automatiserade system som även utför revisionen. Riskerna 

kommer då bedömas som en sammanslagen risk för företaget i helhet. Vidare kommer riskerna 

inte behövas när mänsklig bedömning görs lika bra med ett automatiserat system så riskerna 

kan slås ihop till en för att de automatiserade systemen gör fel. Upptäcktsrisken kommer 

teoretiskt sett bli väldigt liten när hela populationen av företags finansiella information granskas. 

Finns det ett fel kommer det hittas av systemet. Det som inte hittas är det stor chans att det är 

till för att dölja något. Så länga människorna är smartare än automatiserade system och de går 

att lura finns risken att någon har gjort de.   

5.2 Studiens bidrag  

Våra resultat baseras på våra respondenters åsikter och studien kan anses påvisa effekter av 

implementering av automatiserade system i revisionsbranschen har på revisionsriskmodellen 

och revisorns tillförlitlighet.  

 

5.2.1 Teoretiskt bidrag  

Vi valde att utföra en kvalitativ studie för att öka förståelsen samt att vi genom vår kvalitativa 

studie erhållit material som inte hade varit möjligt genom en kvantitativ studie. Som vi visar i 

vår teoretiska referensram tar tidigare forskning upp både revisonsriskmodellen som en modell 

för att estimera risker och den ökade risken implementering av ny teknik medför.  

 

Vår studies bidrag är att revisionsriskmodellen inte är tillräcklig för att estimera 

automatiseringsrisken och att det därför bör vara en ny komponent i revisionsriskmodellen.  

Studiens syfte är att öka förståelsen för automatiseringens påverkan på revisionsprocessen idag 

och i framtiden med avseende på tillförlitlighet och revisionsrisken. Tidigare forskning 
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fokuserar främst på U.S.A. Till skillnad från tidigare studier på området har vi valt att avgränsa 

vår studie till Sverige och vilka effekter som automatisering har på revisionens tillförlitlighet 

och revisionsrisk utifrån svenska förhållanden. De gör således denna studie unik och bidrar med 

teoretisk kunskap till området.  

 

Som vi visar i vår teoretiska referensram tar tidigare forskning upp den ökade risken som 

implementering av ny teknik medför och revisonsriskmodellen som en modell för att estimera 

revisionens risker. Vår studie bidrar då till att skapa förståelse för hur implementering av ny 

teknik medför risk som måste estimeras vid revisionen. Studien belyser även problematiken 

med den befintliga revisionsriskmodellen då den inte tar hänsyn till den risk som automatisering 

medför. I vårt resultat har vi även funnit och presenterar en ny variabel: Automatiseringsrisk. 

Automatiseringsrisken är då enligt vår studie den komponenten i revisionsriskmodellen som tar 

hänsyn till att estimera risken som automatisering medför. Vår studies bidrag är således att 

revisionsriskmodellen inte är tillräcklig för att estimera automatiseringsrisken och att det därför 

bör vara en ny komponent i revisionsriskmodellen för att estimera risken med automatisering: 

Automatiseringsrisk.  

 

5.2.2 Praktiskt bidrag  

Studien skapar en större förståelse för företag inom revision att behålla sin tillförlitlighet efter 

introduktion av automatiserade system. Efter genomförd studie visar resultat att revisionens 

tillförlitlighet baseras mycket på revisorns kommunikation och att det kommer bli allt viktigare 

för revisorer att hålla en kontinuerlig och anpassad kommunikation till kunder och intressenter 

för tillförlitlighet. Rent praktiskt bidrag till företag är att relationer mellan människor och 

revisorns kommunikation kommer spela en stor roll för tillförlitligheten.  

5.3 Förslag på vidare forskning 

Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till aktiva revisorer, då vi tyckte att de var bäst lämpade 

för att besvara vårt syfte. Vi anser dock att det skulle vara intressant om framtida forskning 

fokuserade på hur kunder eller intressenter upplever automatiseringen av revisionsprocessen, 

vilka risker de anser att automatiseringen medför samt om de upplever någon förändring i 

revisorns tillförlitlighet. 

 



 70 

I och med den ökade användningen av automatiserade system tycker vi att det vore intressant 

att se hur efterfrågan på kompetens förändras från revisionsbyråerna. Många av respondenterna 

anser att de behöver ändra sina interna utbildningar för att innehålla mer IT istället för 

traditionell redovisning och revision. Enligt våra respondenter kommer revisorer att behöva 

mer IT-kunskap för att hantera avancerade analysprogram och automatiserade system. 

Högskole- och universitetsutbildningarna kommer behöva förändras för att de som går ut ska 

ha en relevant utbildning som matchar med revisorns arbetsuppgifter. Därför vore det intressant 

att se om det sker en förändring i efterfrågan på kunskapen hos nyanställda. Det kan göras ur 

arbetsgivarens perspektiv eller från de som erhåller utbildning.  

 

I vår studie valde vi att intervjua respondenter från Big four-byråer, medelstora och små byråer 

och upptäckte då att de finns vissa motstridigheter mellan de som arbetar på en Big four-byrå 

och de som inte gör det. En del av de som arbetar på en Big four-byrå ansåg i och med att de 

krävs mycket resurser så kommer det enbart vara Big four-byråerna som kan följa med i 

automatisering utvecklingen fullt ut, medan anställda på mindre byråer menar att just eftersom 

att de är mindre kommer dem få det lättare att ställa om. Vi skulle därför tycka att det skulle 

vara intressant med en jämförande studie mellan stora och små företag som fokuserar på vilka 

som enklast implementering av ny teknik, gärna med revisionsbranschen som studieområde.    
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 
Introduktion  

Digitalisering och den ökande användningen av IT-system bland företag har skapat möjligheter 
för att automatisera stora delar av redovisningsprocessen. Det kan öka effektiviseringen och 
göra revisionen mindre resurskrävande. Automatiseringen kan även komma att påverka 
revisionens tillförlitlighet och revisionsrisken. Vår studie syftar därför till att öka förståelsen 
för automatiseringens påverkan på revisionen med avseende på tillförlitlighet och revisionsrisk. 
 
Respondentens bakgrund  
Berätta kort om dig själv, din bakgrund och din roll på företaget. 

 

Revision idag 

Beskriv er revisionsprocess. 

Hur använder ni revisionsriskmodellen? 

Hur arbetar ni för att skapa och upprätthålla tillförlitlighet? 

 

Digitalisering 

Hur arbetar ni med digitalisering? 

Hur arbetar era kunder med digitalisering? 

Hur upplever du skillnaden mellan kunder som har digitaliserats och kunder som inte har det? 

 

Automatisering 

Finns det automatiserade delar i revisionsprocessen idag? 

Hur påverkas revisionsriskmodellen av automatisering enligt dig? 

Hur påverkas tillförlitligheten av automatisering? 

 

Revision i framtiden 

Hur tror du revisionsprocessen kommer se ut i framtiden? 

Vad tror du kommer vara automatiserat i framtiden? 

Revisionsriskmodellen, modifiering? 

Hur kan branschen arbeta för att behålla tillförlitligheten? 
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Bilaga 2: Revisionsriskmodellen  
 
Revisionsriskmodellen består av revisionsrisken (RR), vilket är en funktion av inneboende risk 
(IR), kontrollrisk (KR) och upptäcktsrisk (UR). Sambandet mellan riskerna kan beskrivas enligt 
nedanstående formel: 
 
 
 

RR = IR * KR * UR 
                                                                                                                 
 
 
 
De olika riskerna definieras enligt följande: 
 

• Revisionsrisken: Risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen 
 
 

• Inneboende risk: Risken för att det blir fel i redovisning eller brister i förvaltningen. 
 
 

• Kontrollrisk: Risken för att fel inte upptäcks och tas hand om av företagets eget 
system för intern kontroll. 

 
 

• Upptäcktsrisk: Risken att väsentliga fel inte upptäcks vid revisionen. Upptäcktsrisken 
är direkt beroende av gransknings insatsernas inriktning och omfattning. 
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