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Sammanfattning 

Digitaliseringen är en drivande faktor till den samhällsutveckling som äger rum. En av 
de branscherna som kommer att påverkas av digitaliseringen är revisionsbranschen. 
Till följd av digitaliseringen har det uppkommit nya digitala verktyg som revisorn kan 
använda i revisionsprocessen. Däremot visar tidigare studier att det finns skillnader 
mellan hur mindre och större revisionsföretag använder samt accepterar digitala 
verktyg. Tidigare studier anger även att digitaliseringen inom revisionsbranschen är 
ett relativt outforskat område. 
Eftersom tidigare forskning har efterfrågat mer studier kring detta ämne, syftar denna 
studie till att öka förståelsen för hur digitaliseringen har påverkat mindre respektive 
större revisionsföretag i revisionsprocessen. I samband med studien framförs 
definitioner av väsentliga och relevanta begrepp som utgör litteraturgenomgången. I 
syfte att öka förståelse, har studien genomförts genom att tillämpa en kvalitativ 
metod. Studien bygger på en abduktiv forskningsansats eftersom det växlas mellan 
empiri och litteratur. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer utförda 
på tre revisionsföretag ur respektive storlekskategori. 
Studiens första slutsats är att digitaliseringen har effektiviserat revisionsprocessen för 
de mindre och större revisionsföretagen. En annan slutsats är att digitaliseringen har 
automatiserat delar av revisionsprocessen, vilket innebär att revisorn kan fokusera på 
andra arbetsuppgifter som kräver dennes professionella bedömning. En tredje slutsats 
är att det finns stora likheter mellan revisionsföretagen när det kommer till användandet 
av digitala verktyg. Vidare dras slutsatsen att bortsett från vilka revisionsprogram som 
används, finns det inga distinkta skillnader mellan de mindre respektive större 
revisionsföretagen. 
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Abstract 

Digitalization is a driving factor for the social development that takes place. One of the 
industries that will be affected by digitalization is the audit industry. As a result of 
digitalization, they have emerged new digital tools that the auditor can use in the audit 
process. However, previous studies point out that there are differences between how 
smaller and larger audit firms use and accept digital tools. Previous studies also state 
that digitalization in the audit industry is a relatively unexplored area. 

 
As previous research has asked for more studies on this subject, this study aims to 
increase the understanding of how digitalization has affected smaller and major audit 
companies in the audit process. In conjunction with the study, definitions of essential 
and relevant concepts are presented that constitute a literature review. To increase 
understanding, the study has been conducted by applying a qualitative method. The 
study is based on an abductive research approach because it is alternated between 
empirical data and literature. The empirical data was collected through semi-structured 
interviews conducted at three audit companies from each size category. 

 

The study's first conclusion is that digitalization has streamlined the audit process for 
smaller and larger audit companies. Another conclusion is that digitalization has 
automated parts of the audit process, which means that the auditor can focus on other 
tasks that require his professional assessment. A third conclusion is that there are 
great similarities between the audit companies when it comes to the use of digital tools. 
Furthermore, it is concluded that apart from which audit programs are used, there are 
no distinct differences between the smaller and major audit companies. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund till ämnet digitalisering och 

dess påverkan på revisionsbranschen. Därefter diskuteras studiens relevans i 

problematiseringen, vilket ledde fram till uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

Slutligen redogörs för upplägget av arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Historiskt sett har människan levt igenom tre industriella revolutioner, och befinner 

sig just nu i den fjärde, nämligen den digitala omställningen. Denna revolution är 

präglad av snabb utveckling och hastiga omställningar som påverkar alla men i olika 

omfattning (Beyer, 2019). Digitaliseringen som fenomen kan skapa stora förändringar 

i samhället för dess individer och företag (Lindvall, 2017). Med hjälp av 

digitaliseringen har dagens generation en möjlighet att förändra världen på ett sätt som 

tidigare generationer inte hade, vilket har väckt mer optimism inför framtiden 

(Brynjolfsson & McAfee, 2016). Digitaliseringen fungerar som en katalysator, en 

möjliggörare samt en drivande motor i den samhällsutveckling som äger rum idag. 

Den skapar således nya förutsättningar för hur individen tar sig an uppgifter, hur den 

tillämpar olika saker samt finner nya lösningar. Därför ställs det krav på företag att 

utveckla sina verksamheter genom att bland annat skapa nya modeller, varor och 

tjänster, för att bemöta de olika behoven med god kvalitet 

(Digitaliseringskommissionen, 2015). 

 
Den accelererade utvecklingen av digitaliseringen kommer också att påverka 

revisionsbranschen (Wiklund, 2018). Revisionsbranschen har påverkats av 

digitaliseringen genom att de manuella inslagen har minskat. Förr utfördes huvuddelen 

av revisionen i pappersformat som revisorn tog del av genom fysiska pärmar, och 

sparade dessa i fysiska revisionsakter (Revisionsinspektionen, 2021). Digitaliseringen 

har på senare tid gett upphov till nya digitala verktyg som revisorer kan använda sig 

av i revisionsprocessen (Moffitt, Rozario & Vasarhelyi, 2018). De flesta revisorer 

genomför revisionen i ett revisionsprogram och sparar sedan dokumentationen digitalt 

(Revisionsinspektionen, 2021). Till följd av digitaliseringen skapas nya förväntningar 
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på revisorns egenskaper, jämfört med den traditionella revisorn som har varit mer 

introvert samt detaljstuderat siffror. De nya förväntningarna på revisorn är att den skall 

vara social, förbättra sin analytiska förmåga och ha fördjupade IT-kunskaper om olika 

system samt processer (Wiklund, 2018). 

 
I den svenska revisionsbranschen är det de större företagen som har övertaget 

(Carrington, 2014). Med större företag avses Big 8, vilket innefattar de åtta största 

företagen: Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC. 

Samtliga är verksamma inom redovisning, revision samt övrig rådgivning, och utgör 

en större del av revisionsbranschens medarbetare och omsättning. Revision är det 

största verksamhetsområdet inom Big 8 och står för 65 % av branschens totala 

omsättning. Däremot exkluderas Aspia i denna studien, eftersom det i huvudsak 

inriktar sig på redovisning och därför definieras de större revisionsföretagen som Big 

7. I Sverige är de mindre företagen större till antalet och i majoritet. De mindre 

revisionsföretagen utgör 97 % av företagen i branschen, då de omsätter mindre än tio 

miljoner kronor samt sysselsätter färre än tio anställda. Dock utgör dessa endast 36 % 

av hela branschens omsättning (FAR branschrapport, 2021). 

 
Det som skiljer de större företagen från de mindre är framför allt antalet anställda samt 

dess omsättning och balansomslutning. I denna studie definieras större och mindre 

revisionsföretag utifrån årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Större 

revisionsföretag definieras som företag vars årliga nettoomsättning uppgår till minst 

åttio miljoner kronor, antalet anställda uppgår till femtio samt att balansomslutningen 

når fyrtio miljoner. Mindre revisionsföretag definieras som företag som inte uppfyller 

kraven för större företag enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 1 kap 3 § första 

stycket 4 och 5 p. 

 

1.2 Problematisering 

Nedanstående avsnitt åsyftar en ökad förståelse för fenomenet och samtidigt 

argumentera för syftets och forskningsfrågornas relevans i studien. 
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1.2.1 Revisorsinspektionens tematillsyn 

Revisorsinspektionen har hittills initierats tre tematillsyn då de vill öka förståelsen 

för hur revisionsbranschen i Sverige påverkas av digitaliseringen (FAR, u.å.). 

Tematillsynen är en viktig beståndsdel för att utveckla god revisors- och 

revisionssed. Syftet med tematillsynen är att förbättra revisionskvaliteten och 

yrkesetiken på längre sikt genom att vägleda branschen inom tillsynsområdet. Den 

riktar in sig på flera revisionsföretag samt revisorer för att skapa en bättre 

helhetsbild. Detta för att kunna identifiera gemensamma utmaningar, Best Practice 

eller förbättringsbehov för revisionsbranschen. 

 
Den senaste tematillsynen avsåg att undersöka hur långt revisionsföretagen hade 

kommit i sin digitalisering. Den fokuserade på revisionsföretagens användning av 

automatiserade verktyg samt tekniker (Revisorsinspektionen, 2021). Med 

automatiserade verktyg och tekniker avses de verktyg och tekniker som revisorn i 

sin tur använder för att utföra revisionsåtgärder (FAR, u.å.). Användningen av dessa 

kan medföra att revisionen effektiviseras, vilket leder till en förbättrad 

revisionskvalitet. Däremot kan det vara svårt att mäta effekterna, men med en ökad 

användning av verktygen kan det leda till att revisorerna får en större möjlighet att 

genomföra kvalificerade bedömningar och analyser (Revisorsinspektionen, 2021). 

 
Undersökningen bestod totalt av tio revisionsföretag, varav sex större och fyra 

mindre. Vidare hade revisorsinspektionen även kännedom att dessa hade påbörjat 

sin digitaliseringsresa (Revisorsinspektionen, 2021). Resultatet från tematillsynen 

påvisade en större användning av automatiserade verktyg och tekniker i samtliga 

revisionsföretag. Dessa verktyg och tekniker användes dock i olika utsträckningar 

av processen, beroende på om det var ett mindre eller större revisionsföretag. De 

större revisionsföretagen använder sig mer av dessa verktyg och tekniker i 

förhållande till de mindre revisionsföretagen. Vidare ansåg tematillsynen att 

utvecklingen avseende den avancerade formen av automatiserade verktyg och 

tekniker såsom artificiell intelligens (AI) inte har uppnått de förväntade resultaten. 

Detta medför att utvecklingen av de avancerade AI-verktygen kommer att kräva 

mer algoritmer och träning av dessa verktyg (Revisorsinspektionen, 2021). 
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1.2.2 Olika implementeringsnivå av digitalisering 

Inom revisionsbranschen finns det olika implementteringsnivåer av digitalisering. 

Den pågående digitaliseringen medför stora förändringar i revisionsbranschen. De 

större revisionsföretagen fortsätter att växa, medan det finns en ökad pessimism i 

de mindre revisionsföretagen (Johansson, 2017). I det föregående avsnittet 

konstaterades det att de större revisionsföretagen har kommit längre än de mindre 

revisionsföretagen i användandet av de automatiserade verktygen och teknikerna 

(Revisorinspektionen, 2021). Det finns olika faktorer som kan leda till att denna 

skillnad uppstår. 

 
En faktor som beskrivs är att de automatiserade verktygen och teknikerna är bättre 

anpassade för de större revisionsföretagen än de mindre. En annan faktor är att 

större revisionsföretag är mer benägna att implementera nya innovationer tidigare, 

i jämförelse med mindre revisionsföretag (Lowe, Bierstaker, Janvrin, 2018). De 

större revisionsföretagen har genomfört stora investeringar i utvecklingen och 

anskaffningen av AI verktyg, vilket inkluderar Big Data and Analytics som är 

användbart i revision. Trots att de mindre revisionsföretagen, med hjälp av 

digitaliseringen, har möjligheter att nå ut till globala marknader, har de inte 

kunnat utnyttjat detta (OECD, 2017). Det kan delvis bero på hur kostnadseffektivt 

det är att få tillgång till verktygen och teknikerna för de mindre revisionsföretagen 

(Salijeni, Samsonova-Taddei & Turley, 2021). Det kan således vara en utmaning 

att få fram denna typ av programvara, då det är både dyrt och svårt att utveckla 

denna själv. 

 
En möjlig konsekvens är att om de mindre revisionsföretagen inte har möjlighet att 

få tillgång till en programvara, kan det även vara en barriär för dem att konkurrera 

med större och mer komplexa revisionsföretag (Glantz Hadjipetri, 2021). En tredje 

faktor kan vara att de större revisionsföretagen som tillhör globala nätverk kan få 

snabbare tillgång till dessa verktyg och tekniker än de mindre revisionsföretagen 

(Salijeni et al., 2021). 
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1.2.3 Motivering till studien 

Tidigare studier påstår att digitaliseringen inom revisionsbranschen är ett relativt 

outforskat område och har ett flertal förändringar att vänta. Den accelererande 

digitaliseringen har lett till att det blir nödvändigt för revisorer att hänga med i 

utvecklingen. Med hjälp av bland annat digitala hjälpmedel såsom Robotic Process 

Automation har revisorer en möjlighet att automatisera repetitiva arbetsuppgifter. 

Det leder till att revisorer kan fokusera mer på uppgifter som kräver deras 

professionella bedömning (Moffitt et al., 2018). Vidare anger Balkaran (2017) att 

mängden data genererad från dagens affärsverksamheter är en skattkista av rå 

information som väntar på att brytas ned och analyseras. Därutöver poängterar 

forskaren att både Data Mining och Data Analysis har växt fram för att kunna bli 

kraftfulla granskningsmetoder som revisorer kan använda sig av i 

revisionsprocessen. Salijeni et al. (2021) menar att det finns en möjlighet att mindre 

revisionsföretag har andra incitament, krav och erfarenheter som kan påverka deras 

engagemang med digitaliseringen. Därtill hävdar de även att det är nödvändigt med 

ytterligare forskning för att öka förståelsen för vilka digitala verktyg används i 

revisionsprocessen. 

 
Moffitt et al. (2018) anger att digitaliseringen på senare tid har gett upphov till nya 

digitala verktyg som revisorer kan använda sig av i revisionsprocessen. Enligt 

Salijeni et al. (2021) och Revisorsinspektionen (2021) finns det ett behov av att 

utforska vilka digitala verktyg och tekniker som används i revisionsprocessen. 

Vidare påpekar de även att det finns skillnader mellan hur mindre och större 

revisionsföretag tillämpar samt accepterar dessa digitala verktyg. Med hänsyn till 

det anförda finns ett forskningsgap mellan hur mindre respektive större 

revisionsföretag har påverkats av digitaliseringen i revisionsprocessen, vilket 

studien ämnar undersöka. 

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur digitaliseringen har påverkat mindre 

respektive större revisionsföretag i revisionsprocessen. 
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1.4 Forskningsfrågor 

• Hur har digitaliseringen påverkat de mindre respektive större 

revisionsföretagen i revisionsprocessen? 

• Vilka likheter och skillnader finns det? 

 

1.5 Disposition 

Studiens disposition är uppdelad i sex olika kapitel. I det andra kapitlet behandlas 

studiens litteraturgenomgång, där det redogörs för revision, revisorn, 

revisionsprocessen, digitaliseringen och TAM-modellen. Vidare i det tredje kapitlet 

presenteras studiens vetenskapliga- och empiriska metod som ger läsaren en 

förståelse för hur empirin har samlats in. Därutöver diskuteras även tillförlitligheten 

för studien och de etiska överväganden som har beaktats. Därefter sammanställs 

empirin i det fjärde kapitlet utifrån den valda forskningsmetoden. Det femte kapitlet 

analyserar empirin med hjälp av litteraturgenomgången. I det sista kapitlet 

presenteras studiens slutsats som svarar på syftet och forskningsfrågorna. Det sista 

kapitlet behandlar även studiens forskningsbidrag, eventuella begränsningar och 

ger förslag till framtida forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

I följande kapitel redogörs för vad revision omfattar, revisorn och dennes roll i 

samhället samt revisionsprocessen. Därefter beskrivs digitaliseringen ytterligare 

med fokus på automatisering, RPA samt AI med en koppling till 

revisionsbranschen. Därutöver lyfts TAM-modellen fram, vilket förklarar hur 

användare kommer att acceptera och använda teknologin. 
 

 

2.1 Revision 

Begreppet revision härstammar från det latinska ordet revidere som betyder att se 

tillbaka. Ordet används i det svenska språkbruket både ensamt och i 

sammansättningar med internrevision, räkenskapsrevision och 

förvaltningsrevision. Därigenom har begreppet blivit ett föremål för en rad olika 

definitioner (Moberg, Valentin & Åkersten, 2014). FAR:s definition lyder enligt 

följande: 

 
Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och 

förvaltning (FAR, 2002, s.13). 

 
Avsikten med revisionen är att den reviderade verksamhetens resultat och 

ekonomiska ställning skall redovisas för omvärlden på ett rättvisande sätt. 

Företagets potentiella intressenter såsom exempelvis leverantörer och kreditgivare 

måste känna en tillförlitlighet till den informationen som företagen rapporterar. 

Därför finns det ett behov av att revisorn granskar och säkerställer företagets 

ekonomiska ställning. Revisionen syftar således till att både öka tillförlitligheten 

och trovärdigheten hos den reviderade verksamhetens ekonomiska resultat. 

Revision är en allmänt accepterad kvalitetsstämpel gentemot tredje part, samt är en 

viktig beståndsdel för ett välfungerande näringsliv (Moberg et al., 2014; FAR, 

2021). 

 
Likt all vetenskap har även revisionen teorier, vilket Carrington (2014) lyfter fram. 

I revisionsteorin ingår två traditioner: nationalekonomi och sociologi. Vetenskap 

inom det nationalekonomiska området kan beskrivas som studier gällande 
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hushållning med knappa resurser. Det sociologiska ämnet omfattar vetenskap om 

det sociala beteendet hos människan och dess relation till samhället. Den 

nationalekonomiska traditionen är grunden för tre viktiga teorier. Den första teorin 

är att revision kan ses som en försäkran. Ägare som inte är operativa på en daglig 

basis har inte lika stor kontroll på verksamheten som företagsledningen besitter. Det 

leder till att informationsasymmetri uppstår mellan ägarna och verksamheten, vilket 

sedan ligger i företagsledarens intresse att anlita en revisor för att minska 

informationsasymmetrin. Genom att revisorn granskar verksamheten, producerar 

det en försäkran och därigenom reducerar det informationsasymmetrin mellan 

ägarna och verksamheten. Denna situation som föreligger kan förknippas med 

agentteorin som beskriver ett förhållande mellan principalen och agenten. 

 
Den andra teorin är att revisorn kan i en mer aktiv roll förbättra informationens 

kvalitet genom att agera som en informationsmedlare. Det innebär att revisorn skall 

lyssna in olika krav som intressenterna har på redovisningen och således producera 

den mest lämpliga informationen för alla parter. Den tredje teorin är att revision kan 

ses som en försäkring, vilket innebär att revisorn granskar och försäkrar sig om att 

redovisningen är godkänd. Om redovisningen inte håller måttet behöver revisorn 

vidta åtgärder för att förbättra redovisningen i avsikt att undvika en eventuell 

juridisk process. Därför har revisorn ett direkt intresse att försäkra sig om att 

företagsledningens påståenden i deras finansiella rapporter är korrekta. 

 
Däremot bygger den sociologiska traditionen på två perspektiv. Det första 

perspektivet är att revision skall producera komfort utifrån användarnas och 

revisorernas perspektiv. Utifrån användarnas sida handlar det om att känna en 

trygghet med den redovisningen, för att annars är deras incitament att köpa aktier 

mindre. Revisorn är den som utger revisionsberättelsen och behöver följaktligen 

komma in i ett tillstånd där denne känner sig komfortabel. Därför behöver revisorn 

göra sig av med samtliga orosmoment för att uppnå en känsla av komfort. Det andra 

perspektivet är att se revision som en legitimering. När revisorn accepterar den 

verksamhetens redovisning skapar det en trovärdighet och legitimitet gentemot den 

finansiella rapporten. Det innebär i sin tur att intressenterna kommer att acceptera 
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den redovisningen som har upprättats och därmed bidrar revisorn med legitimitet 

till den reviderade verksamheten (Carrington, 2014). 

 
Figur 1 

Teorier om revision 
 

Kommentar: Teori om revision baserat på de nationalekonomiska teorierna och 

sociologiska perspektiven. Hämtat från Carrington, T. (2014, s.13). Revision. 

 

2.2 Revisorn 

Revisorn är den som granskar verksamhetens redovisning och förvaltning. Till följd 

av granskningen är det revisorn som bedömer om verksamhetens redovisning 

återger en rättvisande bild av deras ekonomiska ställning. Vidare kan även revisorn 

ge råd gällande förbättringsåtgärder till verksamhetens rutiner, men även 

ekonomiska frågor (FAR, 2021). Revisorn roll i samhället har varit omdiskuterat 

ända sedan revisorsprofessionen växte fram. Det är framför allt i samband med 

Worldcom och Enron skandalerna som skapar debatt kring revisorsrollen. Kritiken 

har riktats mot att revisorn har tillhandahållit andra tjänster än revision, vilket 

skapade en diskussion om att förbjuda sådana tjänster i förarbetena till 2001 års 

revisorslag (Moberg et al., 2014). En del av revisionsverksamheten är att kunna 

utge revisionsrådgivning. Däremot måste revisorn beakta de revisionstjänster som 

inte har ett nära samband till revision, vilket kallas för fristående rådgivning eller 

konsulttjänster (Carrington, 2014). Revisorn får inte utföra vilka tjänster som helst, 

utan måste göra en bedömning från fall till fall om rådgivningen är tillåten. Därför 

behöver revisorn säkerställa att dennes oberoende inte äventyras eller påverkas 



10  

genom rådgivningen. Det är för att säkerställa att revisorn förhåller sig till att vara 

självständig, oberoende och opartisk för att garantera revisionskvalitet. 

 
Revision var tidigare ansedd att vara repetitivt arbete, men i samband med nya 

teknologier finns det en möjlighet för branschen att få mer utmanande och 

stimulerande arbetsuppgifter. Den digitala utvecklingen kommer att leda till att 

revisionsföretagen implementerar nya processer och verktyg för revisorerna 

(Manita, Elommal, Baudier & Hikkerova, 2020). När det kommer till 

automatisering, AI och Big data finns det möjligheter att generera nya värden för 

kunderna. En av de förväntade förändringarna är att tiden för granskningsarbetet 

kommer att reduceras. Det genererar således mer tid till revisorer som kan ägnas åt 

framåtriktad förtroende- och värdeskapande rådgivning. 

 
Digitaliseringen kommer också att innebära att det ställs nya förväntningar på 

revisorn och deras kompetenskrav (Wiklund, 2018). Det lyfts fram att det blir allt 

viktigare att revisorer blir bekvämare med digitala verktyg. En annan sak som lyfts 

fram är att revisorn måste besitta IT-kunskaper om bland annat system och 

processer. Därutöver behöver även revisorn utveckla både färdigheter kring att 

analysera och kritiskt granska datan för att utveckla revisionskvaliteten (Manita et 

al., 2020). 

 

2.3 Revisionsprocessen 

Carrington (2014) redogör för vad en revisors gör genom att introducera 

modellen revisionsprocessen som består av fyra olika delar (Figur 2). Modellen 

åskådliggör en övergripande bild på hur revisorn går tillväga för att skapa en 

försäkran och komfort. I följande delavsnitt beskrivs delarna mer ingående. 
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Figur 2 

Revisionsprocessen 
 
 

 

Kommentar: Revisionsprocessens fyra delar. Baserad på Carrington, T. (2014, 

s.41). Revision. 

 

2.3.1 Företagsledningens påstående 

Den första delen i revisionsprocessen är företagsledningens påståenden som kan 

både vara direkta eller underförstådda påståenden. Företagen uttrycker sig bland 

annat om existens av en tillgång eller skuld vid angivet datum, förekomst av 

transaktioner och värderingsmetoder. Baserat på företagsledningens påståenden blir 

årsredovisningen således föremål för revisionen. En revisor måste beakta samtliga 

påståenden som företagsledningen gör, oavsett dess beskaffenhet. Däremot betyder 

det inte att alla påståenden är lika viktiga i alla sammanhang. Det är revisorn som 

får genomföra en professionell bedömning kring vad som är mest relevant och 

därigenom fokusera på detta för att driva revisionen framåt. Därför blir det centralt 

för revisorn att besitta god kunskap om affärer, företagande och redovisning. Vidare 

behöver även revisorn ha en god förståelse för den reviderade verksamheten, 

eftersom det är avgörande för att förstå vilka bestyrkandeåtgärder som skall 

genomföras (Carrington, 2014). 
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2.3.2 Revisorns bestyrkandeåtgärder 

Den andra delen i revisionsprocessen är bestyrkandeåtgärder som handlar om vilka 

åtgärder som revisorn använder sig av för att kunna bestyrka företagsledningens 

påståenden. Det medför att revisorn behöver samla in både tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis. De bestyrkandeåtgärder som revisorn vidtar under 

sin granskning beror på vilket påstående som skall bestyrkas. Avsikten med 

bestyrkandeåtgärder är att revisorn skall uppnå en känsla av komfort för att bestyrka 

det aktuella påståendet. Revisorn avgör således när de insamlade revisionsbevisen 

är både relevanta och tillräckliga (Carrington, 2014). Eftersom varenda kund är unik 

och ser olika ut är det av stor vikt för revisorn att genomföra en professionell 

bedömning gällande vilka områden som besitter en risk för uppkomst av väsentliga 

felaktigheter (Broberg, 2013). Inom bestyrkandeåtgärder har användningen samt 

stödet för de automatiserade verktygen och teknikerna ökat. Dessa verktyg och 

tekniker underlättar revisionen med bland annat riskbedömningar, 

transaktionsflöden, analytisk granskning samt kontroll av bokföringsposter (FAR, 

u.å.). 

 

2.3.3 Dokumentation 

Den tredje delen i revisionsprocessen är att revisorn skall dokumentera deras 

bestyrkandeåtgärder enligt både revisorslagen (2001:883) 24 § och de 

internationella revisionsstandarder ISA 230. Baserat på Revisorsinspektionens 

föreskrifter (RNFS 2001:2) 5 § skall dokumentationen sparas i 10 år och förvaras 

på ett betryggande sätt, vilket innebär att det inte är tillgängligt för obehöriga 

(Carrington, 2014; Åkerberg et al., 2014). Det huvudsakliga syftet med 

dokumentationen är att Revisorsinspektionen i efterhand skall kunna bedöma att 

revisorn inte har äventyrat med sin opartiskhet eller självständighet. Därför blir 

dokumentationen en essentiell del av arbetet för att säkerställa att revisionen har 

varit utförd enligt god sed och gällande regler. 

 
Dokumentationen kan kategoriseras in i två olika delar. Den ena delen av 

dokumentationen benämns som permanenta och avser bland annat information om 

organisationsstrukturen, branschen, viktiga avtal, interna kontroller. De permanenta 

filerna innehåller information som inte behöver uppdateras, förutom vid behov. Den 
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andra delen av dokumentationen betecknas som löpande arbetspapper, vilket består 

av information om bland annat den övergripande revisionsstrategin, 

granskningsplanen och rapporteringsåtgärder. Vid de löpande arbetspapperna 

upprättar revisorn ett flertal dokument till det enskilda tillfället (Carrington, 2014). 

Digitaliseringen har även påverkat hur revisorerna sparar dokumentationen. Idag 

utför de flesta revisionsföretagen revisionen i ett revisionsprogram, där de sedan 

sparar och lagrar dokumentationen digitalt (Revisorsinspektionen, 2021). 

 

2.3.4 Revisorns rapportering 

Den sista delen i revisionsprocessen är att revisorn skall efter sin granskning 

genomföra ett uttalande i revisionsberättelsen om den reviderade verksamhetens 

årsredovisning och förvaltning. En revisionsberättelse innehåller revisorns 

uttalande om huruvida denne tillstyrker resultat- och balansräkningen, förslag till 

vinstdispositionen samt om styrelsen och VD:n bör beviljas ansvarsfrihet. Revisorn 

behöver därför yttra sig om huruvida årsredovisningen och förvaltningen är 

upprättad enligt årsredovisningslagen eller tillämpliga lagar. Därigenom blir 

dokumentationen som tidigare nämnts en essentiell del, på grund av att den kan 

betraktas som en referens till de uttalanden som görs i revisionsberättelsen. 

Däremot måste revisorn beakta den viktiga sekretesskillnaden mellan 

dokumentationen och rapporteringen. Det är enbart Revisorinspektionen, revisorer 

av kvalitetskontroll och domstolar som får ta del av dokumentationen, medan 

rapporteringen är specifikt avsedd för tredje part (Carrington, 2014). Vid en 

granskning uttalar sig revisorn om den reviderade verksamhetens finansiella 

ställning utgör en rättvisande bild. Revisionen fungerar således som en 

kvalitetsstämpel gentemot tredje part såsom potentiella investerare, leverantörer, 

kreditgivare och andra intressenter (FAR, 2021). 

 

2.4 Digitalisering 

Digitalisering går ut på att öka effektiviteten i verksamheter genom intern 

respektive extern samverkan, där både teknik och information används för att skapa 

värde för antingen kunder eller användare (Beyer, 2019). Tekniken är således en 

viktig komponent i den digitala omställningen, och har varit en bidragande faktor 

till värdeskapandet. Digitaliseringen skapar nya möjligheter som leder till smartare 
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arbetssätt, bättre lösningar samt ökad effektivitet (Digitaliseringskommissionen, 

2015). Den accelererande digitaliseringen skapar även möjligheter och utmaningar 

för revisionsbranschen. Bierstaker, Burnaby och Thibodeau (2001) påstår att 

revisionsprocessen är i ett skifte från att granska revisionen manuellt till att bli 

alltmer digitaliserad. Digitaliseringen skapar bland annat möjligheter att 

automatisera repetitiva arbetsuppgifter på ett likande sätt som maskiner ersatte 

fysiskt arbete i den industriella revolutionen (Moffitt et al., 2018). Digitaliseringen 

leder till att revisorernas arbete effektiviseras och skapar möjligheter för dem att 

ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter. 

 
Vidare skapar digitaliseringen nya förväntningar på revisorns egenskaper jämfört 

med den traditionella revisorn som har varit mer introvert samt detaljstuderat 

siffror. De nya förväntningarna på revisorn är att den skall vara social, förbättra sin 

analytiska förmåga och ha fördjupade IT-kunskaper om olika system samt 

processer (Wiklund, 2018). Däremot måste revisorer vara försiktiga och beakta de 

farhågor som finns med digitaliseringen. Enligt Revisorsinspektionen (2021) finns 

det en farhåga att förståelsen för vad som är rätt och rimligt minskar genom att 

digitalisera momenten att hantera och bearbeta den sammanställda datan. En 

utmaning är att den ökade datamängden kan leda till att frågor som berör både 

datasäkerhet och cybersäkerhet blir centrala (Revisorsinspektionen, 2021). I 

följande delavsnitt kommer automatisering, Robotic Process Automation samt AI 

att behandlas. 

 

2.4.1 Automatisering 

Automatisering handlar om att införa ett steg i en process som medför att den mer 

eller mindre hanteras av sig själv. Avsikten med automatisering är att avlasta 

människans arbete och risker för att öka effektiviteten och kvaliteten 

(Nationalencyklopedin, u.å.a). Det är framför allt tillverkningsindustrin som har 

använt sig av robotar och därigenom ersatt människan vid enklare repetitiva 

arbetsuppgifter. Automatiseringen fortsätter att utvecklas och nästa steg blir att 

utveckla robotar som kan ta fram beslutsunderlag samt tolka denna information. 

Denna utveckling kommer även att influera revisionsbranschen, där 

granskningsarbetet för revisorn kommer att ta mindre tid (Wiklund, 2018). Med en 
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utvecklad intelligens av automatisering kan revisorer få hjälp med att analysera 

bland annat transaktioner på kapitalmarknader, verifikationer, attester, bokslut och 

prissättning i detalj. 

 
Vidare kan tolkningen av den stora mängden data, med hjälp av algoritmer, bidra 

till nya insikter och åskådliggöra samband för att upptäcka risker samt felaktigheter 

i systemet. En välutvecklad automatisering kan få indikationer i systemen och 

således förhindra potentiella bedrägerier, kundförluster med mera (Kairos Future, 

2016). Detta medför att revisorn kan få bättre underlag till sitt granskningsarbete. 

Vidare skapar även automatiseringen en möjlighet för revisorn att ägna sig åt mer 

tid till förtroende- och värdeskapande rådgivning (Wiklund, 2018). I en 

undersökning från Kairos Future (2016) förutser 45 % av respondenterna att 

automatisering av revisionstjänster kommer att öka i framtiden. Däremot 

konstaterade undersökningen att automatiseringen av revisionstjänster i dagsläget 

inte är välutvecklad. 

 

2.4.2 Robotic Process Automation 

Robotic Process Automation (RPA) är en programvara som använder sig av både 

robotteknik och AI för att efterlikna mänskliga arbetsuppgifter. Tekniken används 

främst för att automatisera de vardagliga repetitiva arbetsuppgifter som inte är i 

behov av specifika mänskliga egenskaper. Exempelvis kan det handla om att föra 

över information från ett Excelark till ett molnbaserat system som sedan skickar 

vidare datan till de berörda parterna. Roboten använder sig redan av de befintliga 

applikationerna i datorn och kan vara programmerad till att utföra uppgifter utan 

felmarginal. Den som automatiserar repetitiva arbetsuppgifter kan frigöra mer tid 

åt stimulerande och värdeskapande arbetsuppgifter (Enfo, 2019). Inom 

redovisningsbranschen har flera av de stora redovisningsföretagen implementerat 

RPA för att både minimera kostnader och öka effektiviteten. Revisionsbranschen 

ligger dock efter i tillämpningen av RPA, eftersom det föreligger en oro gällande 

risker och regleringar. Däremot kan RPA vara direkt tillämpligt på de repetitiva 

arbetsuppgifterna som revisorn utför såsom avstämningar, interna kontroller samt 

detaljgranskningar. Om de repetitiva arbetsuppgifterna automatiseras kan revisorn 

istället fokusera på arbetsuppgifter som kräver dennes professionella bedömning. 
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Dessutom kommer revisionen inte längre att begränsas av människans förmåga. 

Med hjälp av RPA kan revisionens omfattning öka och ytterligare revisionsbevis 

kan samlas in. Följaktligen kan RPA leda till en förbättrad revisionskvalitet (Huang 

& Vasarhelyi, 2019). 

 

2.4.3 Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens (AI) är en konstgjord intelligens som försöker kopiera den 

mänskliga hjärnan genom ett datorsystem. Den försöker att efterlikna hjärnans 

förmåga att samla in information, se samband, kunna dra slutsatser, lösa olika 

problem, planera samt att lära sig (Nationalencyklopedin, u.å.b). Avsikten med AI 

är att maskiner skall kunna utföra uppgifter som i huvudsak kräver en mänsklig 

intelligens, det vill säga sådana uppgifter som egentligen kräver en människa. AI 

kan delas in i tre olika former beroende på hur välutvecklat datorsystemet är. Den 

svagaste och vanligaste formen av AI är artificiell smal intelligens som handlar om 

att AI är tränad för att fokusera på en specifik uppgift. Vidare finns det en teoretisk 

form av AI artificiell generell intelligens som går ut på att en maskin skall efterlikna 

en människas förmåga att planera, lösa problem och lära sig. Slutligen finns det en 

artificiell superintelligens, vilket är en avancerad form av AI som överträffar den 

mänskliga hjärnans intelligens och förmåga (IBM, 2020). 

 
Inom revisionsbranschen kan revisorer använda AI i granskningssyfte för att hitta 

eventuella avvikelser till räkenskapsuppgifterna. Det har inte identifierats någon 

utveckling av maskininlärningen inom AI. Däremot finns det flera finns det flera 

tänkbara användningsområden för AI i revisionsbranschen. Det finns möjligheter 

för AI att kunna reducera de mänskliga felen vid inventeringsprocessen, standarder 

och att förbättra revisionsprocessen (Tiberius & Hirth, 2019). På sikt har AI 

potential att framställa analyser i ett system som sedan kan hjälpa revisorerna med 

både förslag och beslutsunderlag. Det finns dock ett behov av att AI blir mer 

utvecklat för att få ett förtroende (Wiklund, 2018). Därutöver kan även den 

artificiella superintelligensen på sikt ersätta de mänskliga revisorerna. Enligt The 

World Economic Forum estimerades att år 2025 kommer 30 % av revisionen att 

utföras av AI (Tiberius & Hirth, 2019). 
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2.5 Technology Acceptance Model 

Teknikacceptansmodellen, även känd som Technology Acceptance Model (TAM), 

föreslogs ursprungligen 1986 av Fred Davis, och utvecklades vidare år 1989. TAM 

har varit under utveckling i flera år, och genomgår utvecklingar än idag. Modellen 

har sina rötter i socialpsykologiska teorier och utgår ifrån teorin Theory of Reasoned 

Action (TRA) som handlar om förhållandet mellan beteenden och övertygelser. Den 

förutser två faktorer som styr människans beteendemässiga avsikter: personliga 

attityder och sociala normer (Gidhagen & Persson, 2013). 

 
TAM klargör anammandet av teknologi och informationssystem. Modellen 

tillämpas på situationer som berör en persons övervägande att anta en viss typ av 

innovation. Enligt modellen anses individer endast använda IT-system om 

systemen är till dennes fördel, men också baserat på om det leder till ökad 

arbetsprestation eller inte. Detta benämns upplevd användbarhet (PU). Att anamma 

ny teknik beror även på hur bra individen känner till tekniken, och hur snabb 

respektive långsam inlärningsprocessen är. Det här fenomenet kallas för upplevd 

användarvänlighet (PEOU). Både PU och PEOU är viktiga termer som diskuteras i 

samband med TAM (Gidhagen & Persson, 2013). 

 
Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur digitaliseringen har påverkat 

mindre respektive större revisionsföretag i revisionsprocessen. Digitaliseringen är 

en fortsatt pågående omställning där förändringstakten ökar kontinuerligt. För att 

veta hur digitaliseringen påverkar revisionsprocessen, måste en förklaring ges kring 

hur de olika revisionsföretagen accepterar och anammar de digitala verktygen. 

Eftersom TAM förklarar just detta, är det en relevant och applicerbar modell. Enligt 

Salijeni et al. (2021) är acceptansen av tekniska förändringar beroende av teknikens 

förmåga att ge komfort och leda till förverkligande av fördelar för dess användare. 

Dessa fördelar kan exempelvis vara förbättrade bevisförfaranden, konstruktion av 

insikter eller kommunikation mellan nyckelpartner under en revisionsprocess. I 

sociomateriella termer anses fördelarna vara förmåner som framhävs när användare 

i praktiken tolkar teknikens egenskaper. 
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TAM används i den här studien för att undersöka hur revisorerna tillämpar 

digitaliseringen och användandet av digitala verktyg i sina revisionsprocesser. Med 

hjälp av TAM går det att identifiera hur respektive användare anammar digitala 

verktyg. Användandet av verktygen innebär att revisionsprocessen påverkas genom 

att allt fler delar av processen utförs med digitala verktyg och blir mer digitaliserade 

än förr. Det i sin tur påverkar revisorn eftersom alltmer automatiseras och 

arbetsuppgifterna blir mer digitaliserade. Det krävs att revisorerna anpassar sig efter 

sina nya omständigheter för att kunna hänga med i utvecklingen. Revisorn blir 

tvungen att lära sig hur samtliga digitala verktyg fungerar i de olika delarna av 

revisionsprocessen. 

 
Följande figur har skapats för att ge en övergripande bild samt förklara hur 

huvudbegreppen hänger samman. Den förklarar stegvis hur digitaliseringen 

påverkar revisionsprocessen och därmed revisorn. 

 
Figur 3 

Digitalisering → TAM → Revisorn 
 

Kommentar: Egen figur som beskriver sambandet mellan digitalisering, TAM och 

revision i denna studie. 
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3. Metod 
 

Kapitlet avser att presentera studiens tillvägagångssätt. I den inledande delen 

beskrivs studiens kvalitativa forskningsansats samt litteratursökning. Vidare 

presenteras den empiriska metoden där studiens forskningsmetod, urvalsprocess 

och databearbetning redogörs. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet och de 

etiska överväganden som beaktats. 
 

 

3.1 Vetenskaplig metod 

Den vetenskapliga metoden är baserad på en uppsättning av metoder och tekniker 

som används för att samla in empiri. Med hjälp av den vetenskapliga metoden kan 

forskningen genomföra välgrundade och effektiva beslut om hur studien skall 

bedrivas (Bryman & Bell, 2017). I följande delavsnitt redogörs det för studiens 

forskningsansats och litteratursökning. 

 

3.1.1 Forskningsansats 

Inom vetenskapliga undersökningar förekommer en distinktion mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskningsansats (Lind 2019). I den här studiens tillämpas den 

kvalitativa forskningsansatsen, eftersom studien syftar till att öka förståelsen för hur 

digitaliseringen har påverkat mindre respektive större revisionsföretag i 

revisionsprocessen. Kvalitativ forskning uttrycker sig verbalt och ger en mångsidig 

bild av det undersökta, medan kvantitativ forskning uttrycker sig i numerisk form 

(Lind 2019). Till följd av att studien skall undersöka hur digitaliseringen har 

påverkat revisionsföretagen i revisionsprocessen är den kvalitativa 

forskningsmetoden användbar. Den kvalitativa forskningen är tolkande och skapar 

en djupare förståelse för ämnet, vilket är användbart när det finns en begränsad 

forskning gällande digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen. 

 
I denna studie tillämpas det abduktiva arbetssättet, eftersom det finns ett behov av 

både den deduktiva och induktiva ansatsen för att kunna besvara studiens syfte. Det 

abduktiva arbetssättet används främst för att kunna tolka den insamlade empirin 

och därefter identifiera mönster och samband, därför används inte enbart det 

deduktiva arbetssättet. Därutöver var det inte lämpligt med enbart det induktiva 
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arbetssättet eftersom tolkningen har skett utifrån litteraturgenomgången. I studiens 

analysdel kopplades litteraturgenomgången och den insamlade empirin samman för 

att se mönster och samband, vilket förknippas med den abduktiva ansatsen (Lind, 

2019). 

 

3.1.2 Litteratursökning 

Studien har använt sig av tidigare forskning för att samla in relevant information. 

De vetenskapliga artiklarna har samlats in via Högskolan Kristianstads databas 

Summon och Google Scholar. De utvalda artiklarna är peer reviewed granskade och 

söktes fram genom att avgränsa sökfunktionerna i Summon och Google Scholar för 

att säkerställa trovärdigheten i studiens källor. För att hitta relevanta artiklar om 

digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen har nyckelord, som bland annat 

revisionsbransch, digitalisering, revisionsprocessen, revision, IT, automatisering, 

AI, RPA, använts. Därutöver har nyckelorden översatts till engelska för att hitta 

artiklar som berör ämnet i en större utsträckning. Med hjälp av de vetenskapliga 

artiklarna har det erhållits en djupare förståelse för ämnet, vilket har varit 

användbart i studien. 

 

3.2 Empirisk metod 

Den empiriska metoden beskrivs som tillvägagångssättet vid insamling av empiri. 

Detta avsnitt innefattar en beskrivning och motivering till den valda 

forskningsmetoden samt en redogörelse för urvalsprocessen. Vidare beskrivs 

bearbetningen av empirin, samt studiens trovärdighet och etiska överväganden. 

 

3.2.1 Forskningsmetod 

Den forskningsmetod som används i denna studie är intervjuer eftersom det är en 

metod som kan bidra med ökad förståelse för ämnet. Med hänsyn till studiens syfte 

att öka förståelsen för hur digitaliseringen har påverkat mindre respektive större 

revisionsföretag i revisionsprocessen, anses forskningsmetoden vara lämplig. 

Enligt Denscombe (2018) är intervjuer en kostsam metod med tanke på exempelvis 

eventuella resekostnader för att samla in data ifall intervjuerna är geografiskt 

utspridda. Det här problemet går enkelt att lösa med hjälp av webbaserade intervjuer 

och därmed undvika tidigare nämnda resekostnader. På så sätt kan intervjuer ses 
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som ett kostnadseffektivt alternativ. En nackdel med intervjuer är att de kan vara 

mycket tidskrävande vad gäller resetid, insamling av data och genomförande av 

intervjuer, men även tiden för själva transkriberingen och analysen (Denscombe, 

2018). 

 
Innan forskningsmetoden valdes diskuterades relevanta frågor som exempelvis: vad 

skall undersökas? varför skall det undersökas? hur ser kontaktbarheten ut? är det 

enkelt att få tag på revisorer? och dylikt. Dessa frågor ställs för att få kunskap om 

ämnet i avsikt att utforma syftet, metoden och intervjuguiden. Det är sådana frågor 

en forskare bör ta hänsyn till innan vederbörande beslutar sig för ett specifikt 

metodval (Denscombe, 2018). Det är av stor vikt i en vetenskaplig undersökning 

eftersom syftet ligger till grund för valet av forskningsmetod. Metodvalet utgör i 

sin tur en viktig grund för studiens struktur och effektivitet (Lind, 2019). 

 
Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att intervjuaren har en färdig lista 

med frågor som ska besvaras, men att ordningsföljden på frågorna inte är densamma 

under samtliga intervjuer (Denscombe, 2018). Denna struktur på intervjuer valdes 

för att respondenten skulle kunna tala fritt och utveckla sina idéer utifrån de frågor 

som togs upp. Det är därför av stor vikt att respondenterna får tala utan att bli 

avbrutna och att intervjuaren visar ett intresse för deras svar. Beslutet om 

semistrukturerade intervjuer grundar sig i att författarna eftersträvade flexibilitet på 

intervjuerna, där möjligheten till öppna samtal finns. Det underlättade för 

författarna att ställa följdfrågor, vilket säkerställde att det erhölls relevant 

information. Utformningen av intervjufrågorna (bilaga 1) har utgått från både syftet 

och litteraturgenomgången, vilket på ett smidigt sätt försåg intervjuarna med 

användbart underlag. Intervjuerna som genomfördes var personliga intervjuer, det 

vill säga att respektive intervju skedde mellan intervjuarna och en respondent. Till 

skillnad från andra typer av intervjuer, är den personliga intervjun lättare att 

arrangera. Forskarna behövde endast ta hänsyn till sig själva och respondenten för 

att bestämma en lämplig tid för intervjun. Därutöver, när transkriberingen och 

bearbetningen av de inspelade intervjuerna skedde, var det enklare att hänga med i 

samtalen då det endast var en respondent som utfrågades. 
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För att underlätta för samtliga parter i denna process, genomfördes intervjuerna på 

olika sätt. Det var dels ansikte mot ansikte, dels webbaserade intervjuer och dels 

via telefon. Fysiska intervjuer innebär inte per automatik att de ger bra resultat, men 

de är bra förutsättningar för både intervjuaren och respondenten. Det är enklare att 

bygga en bra relation till respondenten, vilket bidrar till en lättare stämning under 

intervjuerna. De webbaserade intervjuerna sköttes över Teams, vilket var 

fördelaktigt med tanke på tidsbesparingen och kostnadseffektiviteten. Även 

telefonintervjuerna var tidsbesparande, eftersom det räckte med att välja en tid som 

passade båda parterna. Webbaserade intervjuer med visuell kontakt har samma 

fördelar som en fysisk intervju. Nackdelen med telefonintervjuer är att intervjuaren 

går miste om viktig information såsom respondentens kroppsspråk (Denscombe, 

2018). 

 

3.2.2 Urvalsprocessen 

Den grundläggande principen för urval är att samla in rimligt med träffsäker 

information, utan att behöva fråga varenda individ i undersökningspopulationen 

(Denscombe, 2018). Urvalsmetoden i studien bygger på ett icke sannolikhetsurval 

eftersom författarna har haft en viss bestämmanderätt över vilka revisorer som 

deltog i studien. Till följd av att studien undersöker mindre respektive större 

revisionsföretag, var det således viktigt att företagen skulle uppfylla definitionen av 

storlekskategorierna som presenteras i studiens bakgrund. Baserat på syftet gjordes 

ett målstyrt urval för att åstadkomma en träffsäker empiri. Bryman och Bell (2017) 

styrker det sistnämnda genom att uppge att urvalet inte väljs på ett slumpmässigt 

sätt, utan det som väljs skall vara relevant för studiens syfte och forskningsfrågor. 

Vidare ansåg författarna att tre företag av respektive storlekskategori var tillräckligt 

många för att kunna göra jämförelser dessa emellan, och därmed besvara studiens 

forskningsfrågor. Valet av antalet respondenter grundar sig i att tidsperioden under 

vilken studien utfördes var en högsäsong för revisorer med mycket 

arbetsbelastning. Dessutom togs det hänsyn till studiens tidsram eftersom fler 

respondenter hade genererat avsevärt mer empiri, och därmed varit mer 

tidskrävande på grund av fler transkriberingar och analyser. 
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Ett flertal revisorer och byråer kontaktades genom att intervjuförfrågan 

distribuerades via mejl, men det resulterade i låga svarsfrekvenser. Det var enbart 

fyra av tjugofem revisorer som svarade, varav två av dem som kunde ställa upp på 

en intervju. Eftersom mejl inte var en effektiv metod, kontaktades ytterligare 

femton revisorer via LinkedIn. I det försöket svarade samtliga revisorer, emellertid 

var det endast två som gick med på att delta på en intervju. Ett sista försök att hitta 

respondenter gjordes med ett annat tillvägagångssätt, nämligen telefonsamtal. 

Lyckligtvis behövde författarna endast ringa två samtal, eftersom båda revisorerna 

tackade ja till intervjuerna trots att de hade en stor arbetsbörda. 

 

3.2.3 Databearbetning 

Samtliga intervjuer har med samtycke från respondenterna spelats in. Efter de 

genomförda intervjuerna, transkriberades ljudinspelningarna. Längden på 

respektive intervju var ungefär trettio minuter, vilket ledde till att transkriberingen 

uppskattningsvis tog ungefär fyra timmar per intervju. Transkribering är en 

tidskrävande process, men också en värdefull resurs för intervjuarna eftersom 

samtalet väcks till liv igen. Till följd av detta underlättas det för författarna med 

bearbetning av datan (Denscombe, 2018). Eftersom transkriberingarna resulterade 

i ett flertal sidor, var det svårt att hålla koll på och få ordning på allt datamaterial. 

För att lösa detta lästes allt material noggrant, för att vidare delas in i teman. 

Samtliga frågor i intervjuguiden är baserade på syftet och litteraturgenomgången 

för att bidra med relevanta svar till studien. 

 
Utifrån empirin har en tematisk analys gjorts, vilket innebär att teman som 

framträder i empirin identifieras (Denscombe, 2018). I analysdelen valde 

författarna att utgå från liknande struktur som i empirin för att underlätta för läsaren 

att följa med i uppsatsen. För att bearbeta materialet har Rennstam och Wästerfors 

(2015) trestegsmodell följts. De tre stegen är enligt följande: sortera, reducera samt 

argumentera. Analysen började med att sortera det empiriska materialet utefter dess 

innehåll. Syftet var att söka efter en viss konsensus i materialet, och se om det råder 

enighet mellan respondenterna gällande vissa punkter. Frågorna har slagits samman 

och kategoriserats i avsikt att underlätta bearbetningen och analysen. De två teman 

är Digitaliseringens påverkan på revisionsföretagen och Digitala verktyg i 
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revisionsprocessen. Under respektive tema presenteras svaren på de frågor som har 

slagits ihop. I det andra steget reducerades materialet till det som var mest relevant 

för studien, eftersom det underlättar med representationsproblemet. 

Representationsproblemet beskrivs av Rennstam och Wästerfors (2015) som 

omöjligheten att inkludera allt material, och att det utvalda materialet skall 

representera empirin i dess helhet. Därefter har materialet sorterats och reducerats, 

vilket var till hjälp vid kodningen av de olika sub-teman. Sedan gjordes en tydlig 

koppling mellan empiri och litteraturgenomgången genom att kategorisera de olika 

sub-teman utifrån modellen som presenteras i figur 3 (bilaga 2), vilket ledde in till 

det sista steget – att argumentera. I detta steg finns en stor möjlighet att stöta på 

auktoritetsproblemet, vilket innebär problemet att analysera datamaterial med 

osäkerhet kring dess relevans (Rennstam & Wästerfors, 2015). Författarna undkom 

det problemet genom att tydligt styrka empirin, som lyftes upp i analysen, med 

litteraturgenomgången och argumentation för dess relevans. 

 

3.3 Tillförlitlighet 

Det empiriska underlaget är den informationen som har skapats från intervjuerna 

och är således grunden för att besvara forskningsfrågorna. Det är centralt att 

säkerställa att det empiriska underlaget är sakligt korrekt och relevant i förhållande 

till forskningsfrågorna. Därför har studien beaktat den kvalitativa underlagets 

tillförlitlighet och trovärdighet med hjälp av begreppen autenticitet, pålitlighet och 

träffsäkerhet. 

 
Autencitet avser huruvida respondenten har återgett information på ett korrekt sätt 

(Lind, 2019). Det finns både för- och nackdelar med att genomföra intervjuer. En 

nackdel med intervjuer är att datan baseras på vad respondenten säger istället för 

vad den gör, vilket leder till att validiteten i datan kan ifrågasättas (Denscombe, 

2018). På grund av detta har det vidtagits olika metoder för att säkerställa att 

respondenten har talat sanning. Exempelvis har datan kontrollerats med andra 

liknande källor. Därutöver kan intervjuareffekten uppstå och det innebär att 

respondentens svar eventuellt kan påverkas av intervjuarens kön, ålder, etnicitet 
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(Denscombe, 2018). Därför har intervjuareffekten beaktats genom att respondenten 

har blivit erbjuden att genomföra intervjun på plats, digitalt eller via telefon. 

 
Pålitlighet syftar på att studien skall genomföras på ett konsekvent sätt och att 

utomstående kan bedöma de procedurer som har använts (Lind 2019). Under 

studiens gång har handledaren, kurskamrater och andra lärare läst igenom arbetet 

och gett sina synpunkter vid flera tillfällen, vilket stärker studiens tillförlitlighet. 

Träffsäkerhet handlar om att det empiriska underlaget skall ge relevant kunskap till 

forskningsfrågorna och syftet. En nackdel med den semistrukturerade 

intervjumetoden är att det kan vara svårt att uppnå en konsistens med tanke på dess 

öppna form, då den insamlade datan baseras på respondenternas svar. För att 

säkerställa konsistensen finns det möjligheter i den semistrukturerade 

intervjumetoden att göra justeringar under intervjuerna (Denscombe 2018). 

Flexibiliteten med den semistrukturerade intervjuguiden skapar således en 

möjlighet att ställa fasta och fördjupande följdfrågor, och därigenom få fram 

relevant information till studien. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Denscombe (2018) lyfter fram att vetenskapliga undersökningar förväntas ta 

hänsyn till etiska forskningssätt. Inom forskning handlar de etiska reglerna om att 

bland annat beakta information gällande integritet och konfidentialitet. De regler 

som har beaktats i denna studie är framför allt informations-, samtyckes‐, 

konfindentialitets‐ och nyttjandekravet. Informationskravet tillgodosågs genom att 

respondenterna informerades om studiens syfte och hur den skulle utföras (Bryman 

& Bell, 2017). Detta skedde i samband med intervjuförfrågan. Vidare uppfylldes 

samtyckeskravet då respondenterna valde att godkänna förfrågan. Respondenterna 

behövde även ge sitt samtycke genom att skriva på samtyckesblanketter som 

Högskolan i Kristianstad har upprättat. Distributionen av blanketterna skedde i 

samband med intervjuerna. Vid de fysiska intervjuerna signerades blanketten på 

plats, medan vid webbaserade intervjuer eller telefonintervjuer skickades 

blanketten via mejl. Det framgick tydligt på samtyckesblanketten att intervjuerna 

skulle spelas in, transkriberas och sedan raderas efter det att studien har blivit 
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godkänd. Avsikten med samtyckesblanketten var att säkerställa respondenternas 

integritet och sekretess, vilket forskaren har som uppgift att skydda (Denscombe, 

2018). Intervjuerna spelades in för att säkerställa att all relevant information tas 

med, men också för att förhindra missförstånd. På baksidan av samtyckesblanketten 

fanns det även möjlighet till eventuell anonymisering. Anonymitet i en 

datainsamling kan leda till ett ökat deltagande, då respondenterna inte behöver oroa 

sig över att bli identifierade. När en respondent väljer att vara anonym i denna 

studie, kommer dennes namn, arbetsgivare och andra uppgifter som kan identifiera 

personen att anonymiseras. På så sätt uppfylls även konfidentialiteskravet. Slutligen 

tillgodoses även nyttjandekravet genom att intervjuarna informerade 

respondenterna att svaren endast ska användas i denna studie. 
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4. Empiri 
 

I följande kapitel redovisas den insamlade empirin från de sex semistrukturerade 

intervjuerna. I kapitlet tillkommer det en tematisk indelning utifrån relevanta ämnen 

som har identifierats för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Nedan i tabell 1 sammanställs respondenternas yrkestitel, verksamma år, 

intervjulängd, storlekskategori samt hur revisionsföretaget refereras till löpande i 

empirin. I studien representerar S:en de större revisionsföretagen, medan M:en står 

för de mindre revisionsföretagen. All information som tas upp i detta kapitel baseras 

på respondenternas svar från intervjuerna. 
 

 

Tabell 1 

Respondenterna från revisionsföretagen 

 

Yrkestitel Verksamma år Intervjulängd Storlekskategori Revisionsföretag 

Auktoriserad 

revisor 

6 27 min Större (Big 7) S1 

Revisorsassistent 2 20 min Större (Big 7) S2 

Auktoriserad 

revisor 

7 33 min Större (Big 7) S3 

Auktoriserad 

revisor 

18 23 min Mindre M1 

Auktoriserad 

revisor 

14 22 min Mindre M2 

Auktoriserad 

revisor 

32 35 min Mindre M3 

Kommentar: Sammanställning av respondenternas yrkestitel, verksamma år, 

intervjulängd, storlekskategori samt hur revisionsföretaget refereras till löpande i 

empirin 

 

 
 

4.1 Digitaliseringen påverkan på revisionsföretagen 

Hur digitaliseringen har påverkat revisionsföretagen 

 
Digitaliseringen är ett faktum bland de berörda revisionsföretagen, vilket har 

påverkat deras tillvägagångssätt vid revision. Respondenten från S1 anger att i en 

värld där digitaliseringen fortsätter att utvecklas måste samtliga på kontoret arbeta 



28  

på ett enhetligt sätt för att kunna utvecklas tillsammans, och därmed spegla den bild 

som representerar revisionsföretaget bäst. Likaså är målet för det internationella 

revisionsföretaget S2, att arbeta enhetligt över hela världen. Revisionsföretag S3 

använder också globala verktyg, men har även utvecklat lokala verktyg för sina 

anställda. Båda respondenterna från S1 och S3 anser att de ligger i absoluta 

framkant när det kommer till digitaliseringen. Enligt respondenterna från S2, M1 

och M2 har de kommit relativt långt med digitaliseringen. Respondenten från M3 

anger att revisionsföretaget har kommit så långt som det och dess kunder vill. 

 

Respondent M3: 

Ja vi har kommit så långt vi vill va, det är egentligen inget som hindrar oss 

mer än att kunderna… där är en del som är lite försiktigt inställda till 

digitalisering. 

 

Samtliga respondenter lyfter upp att förr utfördes revisionen genom att kunderna 

kom in med fysiska pärmar som revisorn sedan skulle granska manuellt. 

Digitaliseringen har skapat ett skifte till att allt fler kunder går över till digitala 

bokföringsprogram. Denna övergång leder till att revisorn inte behöver sitta ner och 

bläddra bland papper i pärmar, utan den möjliggör för revisorn att kunna utföra en 

digital revision. När kunderna är digitaliserade eller revisorerna har tillgång till en 

revisorsinlogg, finns det möjligheter för revisorn att få kundens huvudböcker 

digitalt och därefter tillämpa revisionsföretaget verktyg. Det underlättar för 

revisionen att komma igång när kunderna har allt material digitalt. Respondenterna 

från S2, M1 och M3 berättade att de numera utför nästintill all revision digitalt. 

Enligt respondenten från S2 blir det enklare för den påskrivande revisorn att följa 

arbetet som har utförts längre ner i kedjan, om den utföras digitalt, då det går att 

visa vart informationen har hämtats. Den digitala revisionen effektiviserar även 

arbetet genom att revisionsföretagen kan använda sitt revisionsprogram för att 

analysera data från kunden. Enligt respondenterna från S2 och M2 behöver det inte 

betyda att tiden effektiviseras för de berörda revisionsföretagen, men att det går att 

genomföra en bättre granskning samt få en starkare dokumentation. Däremot anger 

respondenten från S2 att revisionsföretaget fokuserar i huvudsak på små- och 
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medelstora bolag, vilket kan göra det svårt att analysera datan, då småföretagen 

ligger efter i utvecklingen. 

 

Respondent S2: 

 
Småföretagen är ju generellt svåra att göra analytiska granskningar på 

eftersom det är inte så mycket att analysera liksom 

 

Hur revisionsföretagen har accepterat digitaliseringen 

 
Samtliga revisionsföretag har accepterat digitaliseringen samt användandet av 

digitala verktyg på ett eller annat sätt. För vissa företag flyter det på, medan andra 

stöter på motstånd. I S1 kommer denna acceptans till uttryck bland annat i 

revisorernas arbetssätt. Acceptansen bland de anställda skiljer sig från individ till 

individ och hur mottagliga de är, men när det kommer till revisionsföretaget som 

helhet är det inte fråga om individen vill acceptera digitaliseringen. Huvudsaken är 

att de får anpassa sig efter de riktlinjer som finns. Skulle de stöta på några 

motgångar kan de alltid vända sig till sina kollegor för att bolla idéer och lära av 

varandra. Hos S2 ses acceptansen av digitaliseringen som en faktor till att 

revisionsföretaget har kommit relativt långt i digitaliseringen. 

 

Respondent S2: 

 
Idag genomförs cirka 80 % av revisionen digitalt, men det finns fortfarande 

utvecklingsmöjligheter. Till följd av att revisionen digitaliseras blir IT- 

kunskaperna alltmer centrala för revisorn och kommer att krävas mer i 

framtiden. 

 

I M2 accepterades digitaliseringen i ett tidigt stadie, och en faktor som har drivit 

fram utvecklingen är att respondenten samt andra revisorer har ett intresse för 

digitalisering. Digitaliseringen har medfört att revisionen kan ske digitalt. Om 

kunden använder ett digitaliserat bokföringsprogram såsom Fortnox kan revisorn 
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gå in i programmet och hämta materialet digitalt. När kunderna är digitaliserade 

underlättar det för revisionen att komma igång, vilket effektiviserar processen 

 

Respondenten från S3 angav att de nyanställda föds in i kunskaper kring alla system 

och känner enbart till de verktygen som används nu. Samtidigt föredrar vissa 

seniora personer att granska revisionen på papper och sedan skanna in det i 

revisionsprogrammet. Respondenten uttryckte även att ju mer senior revisorn blir, 

desto svårare blir det att se detaljerna i de nya verktygen. Oavsett hur revisorerna 

ställer sig till digitaliseringen, måste de kunna hantera verktygen. 

 

Respondent S3: 

Det krävs inte att de anställda är experter på Excel, men det gäller att kunna 

hantera användningen av de digitala verktygen. 

 

Även i M3 förekommer en viss försiktighet eftersom medelåldern på medarbetarna 

är ganska hög, mellan fyrtio och fyrtiofem år. Revisorerna har jobbat i minst tio till 

femton år och är vana vid det digitala, eftersom de har arbetat i datorer större delen 

av sitt arbetsliv. Trots det finns det revisorer som istället väljer bort det digitala. 

 

Vid övergången till de digitala akterna fanns det, även i M1, några motståndare till 

digitaliseringen och det var huvudsakligen de äldre som hade jobbat på 

revisionsföretaget länge. Sedan övergången har samtliga på M1 accepterat 

digitaliseringen och anger att de är positivt inställda till digitaliseringen eftersom 

den har underlättat deras arbete. Det går exempelvis snabbare att söka efter ett 

dokument i de digitala akterna, istället för att gå ut till arkivet och leta efter 

dokumentet. Revisionsföretaget erbjuder sina anställda internutbildningar för att 

belysa digitaliseringen och för de nyanställda går de igenom processen för hur det 

arbetar i programmet. Vidare finns det även handböcker som programleverantören 

har gjort och som det anställda kan följa. Inlärningsprocessen är snabb om det finns 

ett intresse för ämnet och viljan att lära sig. Enligt respondenten blir IT-kunskaper 

allt viktigare för att kunna arbeta med revision, även vid anställningar är det en 

viktig egenskap. 
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Respondent M1: 

[...] är man intresserad av det så går det snabbare, man har vilja att lära sig. 

Jag var rätt så drivande på att vi skulle digitalisera mer. Så därför tyckte jag 

också att det var kul att lära sig. 

 

Automatisering av repetitiva arbetsuppgifter och dess möjligheter 

 
Enligt samtliga respondenter finns de möjligheter att automatisera repetitiva 

arbetsuppgifter, vilket kan hjälpa revisorer att fokusera mer på andra uppgifter som 

kräver deras professionella bedömning. Respondenten från S1 nämnde att de hade 

automatiserat delar av revisionen, vilket gör att revisorn kan bidra med en effektiv 

revision och lägga fokus på de uppgifter som är mest väsentliga för kunden. 

Revisionsföretaget S2 hade också automatiserat en del av revisionen såsom kontroll 

av kund- och leverantörsfakturor. I verktyget går det att specificera kriterier för de 

fakturor som revisorn vill titta på. Därefter hämtar programmet all väsentlig 

information och presenterar fakturorna för revisorn som sedan kontrollerar dem. 

Med hjälp av automatiseringen angav respondenten från S2 att revisorn kan 

fokusera på värdefulla uppgifter för kunden såsom att hitta förbättring- och 

problemområden. Vidare hade även S3 automatiserat en del av revisionen som 

handlar om att verifiera existensen av kundfordringar och se om det är inbetalda. I 

detta fall används ett verktyg som hämtar in bankfiler med inbetalningar och som 

matchas mot kundreskontran, istället för att ta fram stickprov och pricka in 

inbetalningarna. 

 

Respondent S3: 

Vi har högre lagkrav på oss hela tiden så på nått sätt behöver inse att vissa 

saker måste vi automatisera för att hinna med och klara av saker. 

 

Enligt respondenten från M1 leder automatiseringen till att det går snabbt att få fram 

intressanta uppgifter om nyckeltal, diagram, förändring och avvikelser. Den ökade 

effektiviteten leder till att revisorn kan lägga mer tid på andra uppgifter såsom 

riskbedömningen i planeringsfasen och även konsultera med kunden. Därför anser 

respondenten från M1 att revisorns arbete således kommer att bli mer analytiskt, 
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istället för att detaljstudera siffror. Revisionsföretaget M2 har automatiserat 

urvalsprocessen, vilket innebär att revisorn kan analysera materialet som har tagits 

fram, istället för att sitta ner med urvalet och leta upp information manuellt. 

 

Respondent M2: 

Istället för att man sitter med att göra urval då och ska leta upp efter grejer 

så sitter du bara och granskar det och då blir det effektivare. 

 

Vidare anser respondenten att avsaknaden av IT-kunskaper kan försvåra det för 

framtida revisorer, eftersom det blir alltmer centralt i revisorns arbete. En anledning 

till att IT-kunskaperna blir mer centrala är att revisionen blir mer effektiv när 

revisorn granskar informationen analytisk. Automatiseringen har även hjälpt 

revisionsföretaget M3 att automatisera delar av revisionen vilket har gjort det lättare 

att granska exempelvis stickprov. Förr utfördes granskningen manuellt och då 

kunde revisorn missa eventuella avvikelser. Numera använder sig revisorn av ett 

transaktionsanalysprogram som utför digitala stickprov som lättare kan hitta 

avvikelser, vilket har effektiviserat processen. 

 

För- och nackdelar med digitalisering och användandet av digitala verktyg 

Till följd av digitaliseringens utveckling angav respondenterna att det finns 

uppenbara fördelar, till exempel att revisionen har effektiviserats. Respondenten 

från S1 berättade att de brukade förr granska och verifiera en post manuellt genom 

att göra stickprovsgranskning, vilket var en tidskrävande process. Med hjälp av 

digitala verktyg såsom dataanalys kan revisorerna fånga upp avvikelser och granska 

hela populationen med ett knapptryck. Enligt respondenten från S2 är fördelarna 

framför allt effektiviteten, presentationen och tydligheten. Respondenten från S3 

angav att den digitala omställningen möjligheter att spara både tid och energi 

genom att vissa saker kan utföras digitalt såsom digitala möten. En annan fördel 

som respondenten från S3 lyfter upp är att revisorerna kan granska och analysera 

hela huvudboken, istället för ett litet stickprov. 
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Respondent S3: 

[...] tidigare kanske behövde ta 100 stickprov, så kanske man nöjer sig med 

10 så att man fortfarande behöver göra det, men i betydligt mindre 

omfattning och vi tittar på helheten på ett annat sätt. 

 

En fördel som respondenten från M1 tar upp är att digitaliseringen har underlättat 

arbetslivet genom att det går att använda datorn överallt och är ett användbart 

hjälpmedel i revisionen. Med hjälp av digitaliseringen kan revisionsföretaget snabbt 

genomföra beräkningar, vilket har ökat effektiviteten. Respondenten från M2 anger 

att digitaliseringen har effektiverat revisionen. Vidare lyfter även respondenten från 

M3 fram att fördelen med digitaliseringen är effektiviteten och att det blir lättare att 

finna avvikelser som annars hade missats i större volymer. Därutöver anser 

respondenten att medarbetarna kan trivas bättre i den digitala miljön, särskilt de 

nyutexaminerade som är mer vana vid att jobba i en digital miljö än i en 

pappersmiljö. 

 

En del respondenter uppmärksammade också att det finns en del nackdelar och 

risker med digitaliseringen i revisionen. Enligt respondenten från S1 finns det en 

risk att revisorn kan utföra vissa arbetsuppgifter slentrianmässigt och glömmer 

således bort att ifrågasätta resultaten. Eftersom revisionsföretaget S2 i huvudsak 

fokuserar på små- och medelstora bolag kan revisionen gå snabbare i vissa fall om 

den genomförs manuellt. Däremot eftersom S2 är en internationell organisation 

måste de anställda arbeta enhetligt sätt och därför måste underlaget dokumenteras 

digitalt, vilket kan vara tidskrävande. Respondenten från S3 anser att om revisionen 

automatiseras för mycket, behöver revisionsföretaget tänka om hur de utbildar sina 

nyanställda. Till exempel om de nyanställda aldrig har fått se på hur en inbetalning 

kontrolleras mot en kundfordran, då är det svårt för dem att förstå vad som händer 

i digitala verktyget. Andra risker med digitaliseringen som respondenten från M1 

angav var att revisionsföretaget förlitar sig mycket på att datorn och programmen 

skall fungera. Om servern eller internetet ligger nere, kan det inte utföra revision. 

Respondenten från M2 ansåg att det inte fanns några direkta nackdelar med 

digitaliseringen. Däremot angav respondenten från M3 att revisorn kan tappa sin 

professionella bedömning genom att förlita sig fullt ut på programmen. Därför 
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ansåg de tidigare nämnda respondenterna att det är viktigt att revisorn är 

uppmärksam genom att kontrollräkna eller rimlighetsbedöma siffrorna. 

 

Respondent M3: 

Programmet har ju ingen hjärna på det viset, utan det matas in fakta och 

siffror och sånt där utifrån olika parametrar, så kommer det ut nånting. Det 

är inte helt säkert att det är det bästa, utan man måste framför allt som revisor 

ha den här skeptiska synen, helikoptersyn och ställa sig ovanför och tänka 

jaha är det rimligt. 

 

 

4.2 Digitala verktyg i revisionsprocessen 

Hur digitala verktyg används i revisionsprocessen 

 
S1, S2 och S3 använder sig av egenutvecklade revisionsprogram där revisionen 

genomförs genomgående i hela revisionsprocessen. Emellertid ser programmen 

annorlunda ut, och användandet sker detta på olika sätt. I S1 använder revisorerna 

det egenutvecklade revisionsprogrammet för att bland annat dokumentera 

revisionerna. Inhämtandet av revisionsbevis och dylikt sker inte i det verktyget, 

utan det behövs ytterligare verktyg för att få det att fungera. Efter inhämtandet av 

data länkar revisorerna sedan samman all data till sitt egna revisionsprogram och 

därefter har det flera olika digitala verktyg till sitt förfogande. Exempel på dessa 

verktyg är Excel och Power Bi. Dessa används framför allt vid verkställande av 

transaktionsanalysen samt inhämtning av revisionsbevis. Revisionsföretagets egna 

program är uppbyggt som en checklista där revisorerna måste bocka av alla punkter 

samt skicka in allting som är väsentligt. I respektive steg av revisionsprocessen 

använder revisionsföretaget sig av varierande verktyg med olika bidrag till varje 

steg. 

 

 

Respondenten från S2 uppger att målet för den internationella organisationen är att 

arbeta enhetligt över hela världen och att samtliga revisionsföretag därför skall 

utföra   revisionen   i   det   egenutvecklade   revisionsprogrammet.   I 
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revisionsprogrammet finns det flera olika digitala verktyg som används löpande 

genom hela revisionsprocessen, från planeringsfasen till slutförandet av revisionen, 

för att kunna bestyrka företagsledningens påståenden. Revisionsföretag S3 har, som 

tidigare nämnt, utvecklat ett eget revisionsprogram som används i hela 

organisationen. I programmet finns digitala verktyg på både en global och en lokal 

nivå. De globalt utvecklade verktygen används till företagets stora internationella 

kunder, medan de lokalt utvecklade verktygen är svenskt utvecklade och passar 

bättre till mindre svenska kunder. 

 

Respondent S3: 

 
Vi har egenutvecklade digitala verktyg som är alltså våra revisionsverktyg, 

där vi gör det. [...] Det är då alltså lokalt utvecklade i Sverige och då är dom 

excelbaserade 

 

Till skillnad från de större revisionsföretagen, använder de mindre företagen 

revisionsprogram som är färdigutvecklade. Revisionsföretag M1 genomför 

revisionen i programmet Hogia Audit. Där finns flera olika digitala verktyg som 

används i programmet och som ger stöd till att framställa revisionsbevis. 

Programvaran uppdateras konstant i samband med att det tillkommer nya regler 

samt riktlinjer för hur revisionen skall utföras. När revisionen genomförs i 

revisionsprogrammet finns det en arbetsgång med checklistor som revisorn 

använder för att tänka igenom innan den bockar av listan. 

 

Respondent M1: 

 
När du ska göra en digital revision så måste du någonstans, där du kan skriva 

ner och dokumentera och har du inget bra PDF program till exempel så är 

det svårt att komma vidare. Någonstans måste du visa att du har gjort 

någonting och då använder man sig istället för att pricka på pappret så 

prickar man direkt på skärmen. 
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Enligt respondenten från M1 är grunden att utföra revisionen i 

revisionsprogrammet, men det förekommer fortfarande kunder som har 

papperspärmar och system som inte fungerar med revisionsföretaget. I de fallen får 

revisorn granska papperna manuellt. Däremot tror respondenten att företaget 

kommer få fler kunder med digitala bokföringssystem som det kan integrera med, 

som exempelvis Fortnox. Om kunderna blir alltmer digitaliserade finns det 

möjligheter att gå in i deras bokföringsprogram och läsa in filer samt se ifall det 

finns bilder till underlagen. 

 

Digitala verktyg i planeringsfasen 

 
I planeringsfasen ger digitala verktyg en stor nytta för revisorerna. Exempelvis om 

revisionsprocessen börjar med bibehållande och acceptans av ett uppdrag, har 

revisorerna i S1 ett separat verktyg där de gör sin bedömning av acceptansen. 

Därefter görs en planering och riskbedömning i ett annat verktyg. Vidare används 

ytterligare ett verktyg för att rapportera till kunden. När revisionsföretag S2 skall 

acceptera ett uppdrag använder det sig av ett CRM-system som samlar information 

om kundens verksamhet och hanterar riskbedömningar. 

 

Respondent S2: 

Ja alltså digitala riskbedömningar, vi har ett CRM-system som hanterar det 

då. Det gör ju faktiskt inte vi assistenter, utan det görs vid antagande av 

uppdraget. Det sker innan vi får ta materialet [...] 

 

När grunduppgifterna är hämtade använder sig revisionsföretag M1 av bland annat 

ett transaktionsanalysprogram som ger stöd till planeringsfasen. I 

transaktionsanalysprogrammet sätter revisorn upp väsentlighetstal och därefter tar 

programmet fram vilka poster som är riskfyllda. Vidare får revisorn göra en egen 

bedömning, eftersom det inte går att enbart förlita sig på programmet. I 

planeringsfasen går det att läsa in siffror från det granskade företag och sedan 

jämföra med andra företag i samma bransch. Det leder till att revisorn kan analysera 

hur företaget ligger till i förhållande till sina konkurrenter och utifrån denna 

grunddata bedöma vilka risker som finns. 
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Digitala verktyg i utförandefasen 

 
Digitala verktyg används även i utförandefasen, och det är något som samtliga 

respondenter är eniga om. För att bestyrka företagsledningens påståenden genomför 

revisionsföretag S1 analytiska granskningar med hjälp av sina verktyg. All 

redovisning och bokföring sker i ett bokföringssystem, vilket också är 

utgångspunkten för att upprätta ett bokslut och vidare en årsredovisning. Om alla 

siffror i årsredovisningen stämmer, framställs en fil som kallas CF-fil. Filen 

innehåller alla transaktioner som tidigare har gjorts i bokföringen, och läses sedan 

in i programmet Power Bi för att genomgå olika analyser. Exempelvis ifall 

kostnaderna uppgår till ett visst belopp under nuvarande år och värdena skiljer sig 

från föregående år, görs en analys för att ta reda på varför värdena skiljer sig och 

vad som har lett till ett specifikt resultat. Vidare anger respondenten från S2 att 

revisionen företrädesvis sker digitalt, men i vissa fall kan det ta längre tid, och då 

kan det vara mer effektivt att genomföra den på papper för att sedan föra över det i 

revisionsprogrammet. Respondenten anger även att Excel är ett digitalt verktyg som 

är centralt och används i nästan vartenda moment i revisionen. 

 

Respondent S2: 

Man gör ganska mycket analytiskt. Sedan är det ju Excel som är det stora, 

allting sker ju i Excel och sedan är det bara hur man för in det i excelet. 

 

Revisionsföretag M1 använder också Excel, men har egna dokument i programmet 

för att göra beräkningar. Ett annat digitalt verktyg som används för att analysera 

kundens redovisning i S2 är Hogia TA och för att granska transaktionerna tar 

revisionsföretaget hjälp av basprogrammet Power BI. Respondenten beskriver 

Power BI som en avancerad version av Excel, eftersom i programmet får 

revisorerna lägga in olika moduler för att arbeta fram statiska modeller. 

Programmet försöker sedan ta fram vilka poster som är riskfyllda i kundens 

redovisning och presenterar sedan vilka transaktioner som revisorn skall granska. 

Vidare använder företag S2 det digitala verktyget Data Sniper för att hämta 
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information från kundens inskannade material, såsom PDF-filer och handskrivna 

anteckningar, för att använda revisionsföretagets analysprogram. 

 

För att bestyrka företagsledningen påståenden finns det vissa verktyg som är 

centrala och används genom hela revisionen i S3. Verktygen används för det mesta 

för att behandla huvudboksdatan och således få fram olika rapporter från de olika 

stegen i revisionen. Inom revisionsföretaget finns det ett globalt verktyg som 

analyserar huvudboksdatan och som används mestadels till de större kunderna. 

Genom att analysera huvudboksdatan kan revisorn titta på helheten och granska 

samtliga fakturor samtidigt, istället för att titta på ett litet stickprov av fakturor. 

 

Hur revisionsföretagen sparar dokumentation 

 
Förr sparade revisionsföretagen dokumentationen i fysiska pärmar för varje 

revisionsuppdrag. Till följd av digitaliseringen utveckling har de fysiska pärmarna 

övergått till digitala revisionsakter. Samtliga berörda revisionsföretag sparar all 

dokumentation i deras digitala revisionsakter. Respondenterna från S3, M1 och M2 

anger att det finns vissa enstaka dokument som måste sparas manuellt i fysiska 

pärmar. Enligt respondenten från M1 och M2 kan det exempelvis handla om 

uppdragsbrev. Respondenten från M2 berättade också att det har kommit lite mer 

dokumentation som måste sparas manuellt på grund av bank-id signeringen. 

 

Respondent M2: 

Nu har det kommit lite mer med Bank ID signeringen, men innan det så var 

det vissa saker som uppdragsbrev och lite sånt här som man har i original, 

men det börjar också att försvinna med den delen. 

 

 
Revisionsföretaget M3 använder sig av sitt revisionsprogram som de sparar, lagrar 

all dokumentationen. Vidare kan det även få dokument externt från banker eller 

lagerlistor från kunden som det sedan har separat i antingen genom en PDF-fil eller 

i Excel. Därutöver angav respondenten från M3 att de sparar även dokumentationen 

i fysiska pärmar och för varje kund finns det en pärm. Revisionsföretaget anpassar 
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sig efter kundernas behov och önskemål. Vad som finns i kundens pärmar ser olika 

ut, ibland är dem fyllda med papper och ibland är de bara några enstaka bilagor. 

 

Rapportering av revisionsberättelsen 

 
När revisionen är genomförd skall revisorn lämna över revisionsberättelsen till 

kunden. Respondenten från S3 angav att revisorerna måste sammanställa och 

presentera all information själv. Till avrapporteringen kan revisorerna använda sina 

befintliga hjälpmedel som finns till förfogande i deras revisionsprogram. Däremot 

tror respondenten från S3 att det finns möjligheter att automatisera denna del mer, 

men har inte kännedom om sådana digitala verktyg som finns tillgängliga på 

marknaden. 

 

Respondent S3: 

[...] så den delen i mitt arbete är fortfarande inte så automatiserad, men det 

är möjligt att det finns, men man vet bara inte om det. 

 

Respondenterna från S3 och M2 berättar dock att det finns en process som börjar 

synas alltmer och som effektiviserar revisionen, vilket är den digitala signeringen 

vid avlämnandet av revisionsberättelsen. Denna process möjliggör således för 

kunden och revisorn att inte behöver träffas fysiskt på plats, utan kunden kan skriva 

på revisionsberättelsen digitalt. Enligt respondenten från S3 sparar detta således 

revisorns energi och tid. 

 

 

Drivkrafter för användandet av digitala verktyg 

 
Enligt respondenterna finns det olika faktorer som driver fram användandet av de 

digitala verktygen. I takt med att omvärlden förändras anger respondenten från S1 

att revisorerna måste anpassa sitt arbetssätt för att hänga med i utveckling, vilket 

sker genom att implementera verktygen sitt arbete. Respondenten från S2 lyfter upp 

att en annan faktor är att antalet revisorer minskar samtidigt som antalet företag 

ökar hävdar, vilket ökar behovet för digitala verktyg. Vederbörande tror också att 
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automatisera eller att använda sig av fler robotar i revisionen kommer att leda till 

att revisorns arbete blir mer analytiskt i framtiden. 

 

Respondent S2: 

[...] revisorer i Sverige minskar ju för varje år, samtidigt som antalet företag 

ökar. Så det kommer att krävas att det blir mer effektivt och det enda sättet 

att det blir mer effektivt är ju att låta robotarna göra jobbet. 

 

Vidare enligt revisorn från S3 handlar drivkraften om att det ständigt tillkommer 

högre lagkrav och att det finns begränsat med resurser. För respondenten från M1 

handlar det om effektiviteten och kvaliteten som driver fram användandet av de 

digitala verktygen, då det går att snabbt få fram uppgifter om nyckeltal, diagram, 

förändringar och avvikelser. Det som driver fram användandet av digitala verktyg 

enligt respondenten från M2 är att det finns en nytta som hjälper revisorerna att 

effektivisera sitt arbete. Däremot anser vederbörande att utvecklingen ligger efter i 

revisionsbranschen, men är på uppgång. Respondenten från M3 tar upp en annan 

faktor och det är att den nya generationen som startar företag kommer att vilja vara 

mer digitala, vilket leder till att revisionsföretagen måste hänga med. 

 

Respondenternas åsikter kring utvecklingen av digitala verktyg 

 
Respondenternas åsikter kring utvecklingen av digitala verktyg skiljer sig åt. 

Exempelvis är respondenten från S1 tveksam till att införa fler digitala verktyg, men 

anger att användandet av digitala verktyg kommer att ökas, vilket kräver att revisorn 

ständigt hänger med i utvecklingen. Vederbörande anser också att det är av stor vikt 

att besitta kunskaper kring hur de digitala verktygen fungerar. Att följa med i 

utvecklingen kan resultera i en effektiv revision och därför måste revisorerna på 

kontoret anpassa sig efter hand att verktygen utvecklas. I framtiden är respondenten 

från S2 öppen för att använda sig av fler digitala verktyg och ser gärna att själva 

slutkontrollen av årsredovisningen automatiseras. Vidare var även respondenten 

från S3 öppen för att använda sig av mer digitala verktyg såsom robotar eller kloner 
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och ser dagligen att finns saker som hade kunnat automatiseras eller få en bättre 

funktion. 

 

Respondent S3: 

Om jag sitter och jobbar en dag så kommer jag på 1-2 gånger varför är inte 

det här digitaliserat eller varför finns det inte en bättre funktion 

 
Respondenten från M1 anser revisionsföretaget redan använder sig av olika digitala 

verktyg, men är öppen för ytterligare digitala verktyg som kan ge stöd till 

revisionen. Enligt respondenten från M2 hade det varit värdefullt om det tillkommer 

två digitala verktyg. Det ena verktyget ska ha en koppling till skattekontot, eftersom 

revisionsföretagen genomför en del analytiska granskningar manuellt och det är en 

post som revisorn ska uttala sig om. Det andra verktyget ska ha en koppling till 

bokföringsprogrammet och i programmet ska revisorn kunna ladda ner 

verifikationerna automatiskt, istället för att kopiera och hämta underlagen. 

Respondenten från M3 har för närvarande inte kännedom om samtliga digitala 

verktyg som finns tillgängliga på marknaden. Därför anser vederbörande att det inte 

är aktuellt att införa ett nytt digitalt verktyg för M3. 

 
Respondent M3: 

Man saknar inte något förrän man vet att det finns något som är bra. Så för 

tillfället nej, inget som jag har på min önskelista. 
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5. Analys och diskussion 
 

I det kommande kapitlet diskuteras och analyseras det empiriska materialet. 

Analysen är strukturerad på liknande sätt som föregående kapitel. I kapitlet 

tillkommer det en tematisk indelning utifrån relevanta ämnen för att kunna svara på 

studiens syfte och forskningsfrågor. Utifrån litteraturgenomgången analyseras först 

digitaliseringens påverkan på revisionsföretagen följt av digitala verktyg som 

används i revisionsprocessen. I slutet av varje delkapitel appliceras TAM-modellen. 
 

 

5.1 Digitaliseringen påverkan på revisionsföretagen 

Hur digitaliseringen har påverkat revisionsföretagen 

Enligt Beyer (2019) handlar digitaliseringen om att öka effektiviteten i 

verksamheten genom en intern eller extern verkan, där både teknik och information 

används för att skapa värde för antingen kunder eller användare. Samtliga 

respondenter anger att digitaliseringen är en faktor som har påverkat hur 

revisionsföretagen genomför revisionen. De nämner att förr utfördes revisionen 

genom att kunderna kom in med fysiska pärmar som revisorn fick granska manuellt. 

Den digitala omställningen har skapat ett skifte där allt fler kunder använder digitala 

bokföringsprogram. När kunderna har ett digitalt bokföringsprogram såsom 

Fortnox kan revisionsföretaget få tillgång till en revisorsinlogg och hämta kundens 

huvudböcker digitalt. 

 

Till följd av ovanstående anger Wiklund (2018) att revisorn kan få ett bättre 

underlag till sitt granskningsarbete. Om kunden har allt material till revisionen 

digitalt, medför det att revisionsföretagen kan utföra en digital revision i sina 

revisionsprogram. Enligt samtliga respondenter blir revisionen mer effektiviserad 

när den utförs digitalt eftersom revisionsföretagen kan tillämpa de digitala 

verktygen. Det överensstämmer med Wiklunds (2018) beskrivning, att 

digitaliseringen leder till att revisorernas arbete effektiviseras. 

 

Däremot menar respondenterna från S2 respektive M2 att tiden inte effektiviseras 

per automatik, men att revisorn kan genomföra en bättre granskning och således få 

ett starkare revisionsbevis. Med hjälp av digitaliseringen kan ytterligare 
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revisionsbevis samlas in, vilket kan leda till en förbättrad revisionskvalitet (Huang 

& Vasarhelyi, 2019). Trots detta utför vissa revisionsföretag mer digitala revisioner 

än andra. Exempelvis utför S2 cirka 80 % av deras revisioner digitalt, medan S3 

genomför all revision digitalt, oavsett om det granskar ett mindre eller större bolag. 

M1 utför nästintill all revision digitalt på grund av att det finns kunder som har ett 

bokföringssystem som inte kan integreras med revisionsföretagets. I de fallen får 

revisorn från M1 granska kundens fysiska pärmar manuellt. 

 

Hur revisionsföretagen har accepterat digitaliseringen 

Samtliga revisionsföretag har mer eller mindre accepterat digitaliseringen och 

tillämpar det dagligen i sina arbeten. Dock skiljer sig implementeringsnivån av 

digitaliseringen bland företagen. Revisionsföretag S3 och M3 avviker från resten 

av företagen eftersom de är försiktigt inställda på digitaliseringen trots att det har 

underlättat för dem i arbetsprocessen. Enligt Gidhagen och Persson (2013) kan det 

bero på att IT-systemen endast används om det är till användarens fördel, men också 

om det leder till en ökad arbetsprestation. Avvikelsen märks tydligt bland de äldre 

revisorerna i revisionsföretaget S3, eftersom de föredrar att granska revisionen i 

pappersform och sedan skanna in det i programmet. 

 

Tvärtemot nämner respondenten från S1 att samtliga medarbetare bör acceptera 

digitaliseringen och användandet av digitala verktyg oavsett hur mottagliga de är. 

Det är inte en fråga om vad individerna föredrar, utan det handlar om att följa de 

riktlinjer som finns samt göra det som är bäst för företaget. Att den digitala 

omställningen har accepterats av samtliga företag kan förklaras av att acceptansen 

är beroende av teknikens förmåga att ge komfort och leda till förverkligande av 

fördelar för dess användare (Salijeni et.al, 2021). Samtliga revisionsföretag uppger 

att digitaliseringen har medfört många fördelar. Det har bland annat underlättat för 

företagen och bidragit till deras utveckling i takt med den accelererande 

digitaliseringen. 

 

Automatisering av repetitiva arbetsuppgifter och dess möjligheter 

Digitaliseringen skapar även möjligheter för revisionsbranschen att automatisera 

repetitiva arbetsuppgifter (Moffitt et al., 2018). Till följd av att detta kan revisorns 

arbete effektiviseras och leda till att de kan ägna sig åt mer kvalificerade 
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arbetsuppgifter (Wiklund, 2018). Alla respondenter höll med om ovanstående. 

Samtliga revisionsföretag har automatiserat en del i genomförandet av revisionen. 

Exempelvis har S2 automatiserat sin kontroll av kundens kund- och 

leverantörsfakturor. Revisorn specificerar kriterier för de fakturor som denne vill 

titta på i verktyget, och därefter presenterar programmet fakturorna som revisorn 

sedan skall granska. M2 har till exempel automatiserat urvalsprocessen och då 

analyserar revisorn det som datorn har tagit fram. 

 

Till följd av att digitaliseringen har underlättat med automatisering av repetitiva 

arbetsuppgifter, kan revisorerna således fokusera på uppgifter som kräver deras 

professionella bedömning. Enligt respondenten från S2 kan det till exempel handla 

om att identifiera förbättrings- och problemområden. Vidare tillägger respondenten 

från M1 att den ökade effektiviteten från automatiseringen kan leda till att det läggs 

mer tid på riskbedömningar, men även på konsultation med kunden. I samband med 

att revisorn kan fokusera på andra kvalificerade arbetsuppgifter anser 

respondenterna från S2, S3, M1 och M2 att revisorns arbete kommer att bli mer 

analytiskt i framtiden. Ovanstående kan styrkas av Huang och Vasarhelyi (2019), 

som påpekar att revisorn kan fokusera på andra arbetsuppgifter som kräver dennes 

professionella bedömning. 

 

För- och nackdelar med digitalisering och användandet av digitala verktyg 

Det har konstaterats att digitaliseringen har medfört många fördelar 

(Digitaliseringskommissionen, 2015). Även respondenterna har konstaterat detta 

genom att, i respektive intervju, ha uppgett en rad liknande fördelar. Samtliga 

respondenter upplever att digitaliseringen har underlättat arbetssättet för många 

revisorer. Digitaliseringen leder till att revisorernas arbete effektiviseras och skapar 

möjligheter för dem (Wiklund, 2018). Tekniken är således en viktig komponent i 

den digitala omställningen, och har varit en bidragande faktor till värdeskapandet. 

Den skapar nya möjligheter som leder till smartare arbetssätt, bättre lösningar samt 

ökad effektivitet (Digitaliseringskommissionen, 2015). 

 
Samtliga respondenter förutom M2 anser att det medföljer risker vid användandet 

av digitala verktyg. En sådan risk kan vara att revisorn förlitar sig för mycket på 
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verktygen och förlorar därmed sin professionella bedömningsförmåga. Enligt 

respondenterna behöver revisorn vara skeptisk och ifrågasätta om resultaten är 

korrekta eller om de behöver åtgärdas. Revisorsinspektionen (2021) anger att det 

finns en farhåga att förståelsen för vad som är rätt och rimligt minskar genom att 

digitalisera momenten att hantera och bearbeta den sammanställda datan. Eftersom 

respondenten från M2 inte ansåg att det finns några nackdelar med digitala verktyg, 

är det väsentligt att framföra potentiella risker. Wiklund (2018) nämner ett antal 

risker som medföljer vid användandet av digitala verktyg. Framför allt att tjänster 

med enklare arbetsuppgifter kommer att minskas, och att arbetsuppgifterna kommer 

kräva att fler revisorer är besitter mer kunskap. Det leder till att det blir allt svårare 

att ta sig in i yrket, vilket i sin tur innebär att revisorerna kommer att behöva mer 

kompetens för att anta de mer kvalificerade arbetsuppgifterna (Wiklund, 2018). 

 
Applicering av TAM-modellen 

TAM-modellen har applicerats för att förstå hur digitaliseringen har påverkat 

revisionsföretagen. Utifrån empirin och analysen ovan kan det konstateras att 

samtliga revisionsföretag har påverkats av digitalisering. Enligt TAM-modellen är 

det många faktorer som bidrar till denna digitala utveckling. Det är bland annat 

fördelaktigt för revisionsföretagen att acceptera digitaliseringen. En fördel är 

att digitaliseringen ökar effektiviteten och därigenom kvaliteten på revisionen 

(Wiklund, 2018). Att samtliga företag har accepterat den digitala omställningen kan 

förklaras av att acceptansen är beroende av teknikens förmåga att ge komfort och 

leda till förverkligande av fördelar för dess användare (Salijeni et.al, 2021). När en 

person eller ett företag accepterar digitaliseringen innebär det att användarens 

inställning till digitala verktyg är positiv (Allwood, 1998). Samtliga respondenter 

var positivt inställda till de digitala verktygen och systemen som används i 

respektive revisionsföretag. Vidare menar Allwood (1998) att acceptansen beror på 

upplevelsen av ett visst verktyg eller system. Därför är acceptansen av digitala 

verktyg och system avgörande för om ett system är användbart. 

 
En annan förklaring till att revisionsföretagen påverkas av digitaliseringen är yttre 

faktorer. I takt med att digitaliseringen fortsätter att utvecklas, förändras både 
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revisionsbranschen och de efterfrågade revisionstjänsterna. Därför behöver 

revisionsföretagen anpassa sig för att kunna bemöta samtliga förfrågningar från 

kunder. Det finns även en koppling mellan ovanstående och konkurrensen på 

marknaden. Vissa företag väljer att acceptera digitaliseringen för att bli mer 

konkurrenskraftiga, och om de inte hänger med i utvecklingen riskerar de att 

konkurreras ut (Wiklund, 2018). 

 

 
5.2 Digitala verktyg i revisionsprocessen 

Hur digitala verktyg används i revisionsprocessen 

I revisionsprocessen gör företag påståenden i årsredovisningen, vilka sedan blir 

föremål för revision. Revisorn behöver skapa sig en god förståelse för företaget och 

därefter göra en bedömning av vilka bestyrkandeåtgärder som skall vidtas. För att 

kunna bestyrka företagsledningens påståenden måste revisorn samla in tillräckliga 

och ändamålsenliga revisionsbevis (Carrington, 2014). Det är framförallt inom 

bestyrkandeåtgärder som användning av digitala verktyg och tekniker har ökat 

(FAR, u.å.). I enlighet med det ovannämnda, tillämpar samtliga revisionsföretag 

digitala verktyg i revisionsprocessen. 

 
Enligt Lowe et al. (2018) är större revisionsföretag mer benägna att implementera 

nya innovationer tidigare, i jämförelse med mindre revisionsföretag. Den största 

skillnaden mellan de större respektive mindre revisionsföretagen är att de större har 

egenutvecklade revisionsprogram, som revisorerna på samtliga kontor i världen 

skall använda sig av för att arbeta enhetligt. De mindre revisionsföretagen däremot, 

genomför revisionen i ett färdigutvecklat program som redan finns tillgängligt på 

marknaden. De programmen som används är antingen Wolters Kluwer eller Hogia 

Audit. Två faktorer till att de mindre revisionsföretagen använder ett färdigutvecklat 

program är att det kan vara både dyrt och svårt att utveckla ett eget program (Glantz 

Hadjipetri, 2021). 

 
I de revisionsprogram som S1, M1 och M2 använder, finns en checklista som 

revisorerna skall använda sig av när de utför revision. Respondenterna från M1 och 
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M2 angav att checklistan fungerar som ett stöd för revisorn att utgå ifrån samt ta 

hänsyn till när listan bockas av. Samtliga tre revisionsföretag har flera digitala 

verktyg till hands i planeringsfasen och fortsatt fram till slutförandet av revisionen, 

för att kunna ta sig igenom punkterna på checklistan och därmed bestyrka 

företagsledningens påståenden. Verktygen har olika funktioner i 

revisionsprocessen, vissa verktyg används löpande genom hela revisionen, medan 

andra verktyg endast används för att granska en specifik del. Det anförda stämmer 

överens med Bierstaker et al. (2001) påstående om att revisionsprocessen är i ett 

skifte där revisionen bli alltmer digitaliserad. 

 
Digitala verktyg i planeringsfasen 

Eftersom varenda kund är unik är det viktigt för revisorn att genomföra en 

professionell bedömning om vilka områden som besitter en risk för uppkomst av 

väsentliga felaktigheter (Broberg, 2013). I planeringsfasen tillämpar respektive 

revisionsföretag ett särskilt automatiserat verktyg som används för att upptäcka och 

hantera riskerna. Exempelvis när S1 skall acceptera eller bibehålla ett uppdrag 

tillämpas ett digitalt verktyg som hanterar riskbedömningar. Däremot har S2 ett 

CRM-system som lagrar och samlar information om kunden, vilket 

revisionsföretaget sedan använder för att hantera riskbedömningar. I motsats till S1 

och S2 kartlägger S3 eventuella risker i planeringsfasen utifrån sitt Data First 

Approach, vilket innebär att risker bestäms utifrån data samt en diskussion med 

företagsledningen. De mindre revisionsföretagen bestämmer också digitala 

riskbedömningar i sina program, och när det kommer till urvalsprocessen skall 

revisorn bestämma väsentlighetstal. Vidare tar verktyget fram vilka poster som 

revisorn sedan skall granska med hjälp av sin professionella bedömning. Med hjälp 

av automatiseringen har revisorerna kunnat åskådliggöra samband för att upptäcka 

risker (Kairos Future, 2016). 

 
Digitala verktyg i utförandefasen 

När det kommer till utförandefasen använder sig revisionsföretagen av andra 

särskilda verktyg för att samla in tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. 

Enligt respondenten från S3 går det att läsa in en CI 4 i Sverige, vilket innebär att 
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revisionsprogrammet läser in kund- och leverantörsreskontra. Det möjliggör i sin 

tur att revisionsföretagen kan analysera de transaktioner som kunden har genomfört 

i ett bokföringsprogram. För att hitta eventuella avvikelser till 

räkenskapsuppgifterna kan revisorer använda AI i granskningssyfte (Tiberius & 

Hirth, 2019). För att granska kundens transaktionsflöden tillämpar samtliga 

revisionsföretag ett transaktionsanalysprogram som per automatik tar fram de 

transaktioner som avviker. Respondenten från S3 anger att vid granskning av 

transaktioner i revisionsprogrammet sätts flera kriterier som programmet sedan 

använder för att framställa verifikationsserier som revisorn skall granska. Till 

skillnad från S3, tar S1 och S2 hjälp av basprogrammet Power BI för att analysera 

kundens transaktionsflöden. Programmet presenterar sedan vilka transaktioner som 

är riskfyllda och som revisorn behöver granska med sin professionella bedömning. 

 
De mindre revisionsföretagen tillämpar istället revisionsprogrammen Hogia Audit 

och Wolters Kluwer transaktionsanalysprogram. De erbjuder möjligheten att läsa in 

kundens transaktionsflöden i revisionsprogrammet och tar sedan fram transaktioner 

som revisorn skall granska. S3 och de mindre revisionsföretagen genomför 

analysen på ett liknande sätt, men till skillnad från S1 respektive S2 använder inte 

S3 och de mindre revisionsföretagen sig av Power BI. Kairos Future (2016) anger 

att med hjälp av en automatisering har revisorn möjligheten att analysera 

transaktioner och verifikationer i detalj. 

 
Hur revisionsföretagen sparar dokumentation 

När revisionen är genomförd skall bestyrkandeåtgärderna sparas och lagras på ett 

betryggande sätt (Carrington, 2014). Nästan alla revisionsföretag sparar och lagrar 

all dokumentation som produceras i samband med revisionen i programmens 

digitala revisionsakter. Respondenter från S1, M1 och M2 berättar dock att det 

fortfarande finns dokumentation som måste sparas manuellt i pappersform och 

enligt revisorn från M2 kan det exempelvis röra sig om ett uppdragsbrev. 

Revisorsinspektionen (2021) styrker detta genom att ange att nu för tiden sparas de 

flesta bestyrkandeåtgärderna i revisionsföretagens digitala revisionsakter som finns 

i deras program. Till skillnad från de andra revisionsföretagen anpassar sig M3 efter 
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kundens behov och önskemål när det kommer till dokumentation. Det finns en del 

kunder som har haft en försiktig inställning till digitaliseringen och för att möta 

deras önskemål sparar således M3 den dokumentationen i fysiska pärmar. 

 
Rapportering av revisionsberättelsen 

Den sista delen i revisionsprocessen är att revisorn, efter sin granskning, skall göra 

ett uttalande i revisionsberättelsen om företagets årsredovisning och förvaltning 

(Carrington, 2014). Vid en granskning uttalar sig revisorn om den reviderade 

verksamhetens finansiella ställning utgör en rättvisande bild (FAR, 2021). 

Respondenten från S3 tog upp att avrapporteringen ännu inte är automatiserad, utan 

revisorn får sammanställa och presentera all informationen själv. Förvisso kan 

respondenten använda de digitala verktygen som finns till förfogande i deras 

revisionsprogram, men anser att det finns möjligheter att automatisera denna del 

ännu mer. Därutöver poängterar respondenterna från S3 och M2 att den digitala 

signeringen kan hjälpa till att effektivisera avrapporteringen, eftersom den medför 

att kunden och revisorn inte behöver träffas fysiskt på plats. Den digitala 

signeringen innebär således att revisionsberättelsen kan skrivas på digitalt och 

respondenten från S3 menar på att det kan spara både tid samt energi. 

 
Drivkrafter för användandet av digitala verktyg 

Wiklund (2018) anger att digitaliseringen leder till att revisorernas arbete 

effektiviseras. Enligt revisorn från M1 är det framförallt effektiviteten och 

kvaliteten som driver fram användandet av digitala verktyg. Digitala verktyg gör 

det möjligt att snabbare få fram intressanta uppgifter om kundens nyckeltal, 

avvikelser och diagram, vilket kan öka effektiviteten i verksamheten (Beyer, 2019). 

Faktorer som driver fram användandet enligt revisorn från S3, är att det ständigt 

tillkommer högre lagkrav och att det finns begränsat med resurser. Därför menar 

vederbörande att de digitala verktygen behöver automatisera vissa tjänster för att 

revisorn skall hinna med och slutföra revisionen. Respondenten från S2 tog bland 

annat upp att antalet revisorer minskar per år samtidigt som antalet företag ökar och 

därför behöver revisionsföretag fler verktyg som kan automatisera vissa tjänster. 
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Till följd av digitaliseringen kommer det att skapas nya förväntningar på 

egenskaper hos revisorn. De nya förväntningarna på revisorn är att den skall vara 

social, förbättra sin analytiska förmåga och ha fördjupade IT-kunskaper om olika 

system samt processer (Wiklund, 2018). De flesta respondenterna anser att IT- 

kunskaper och användningen av digitala verktyg blir allt mer centrala i revisorns 

arbete. Enligt respondenten från M2 är en bidragande faktor till att det blir mer 

centralt är att revisionen blir framför allt mer effektiv. Respondenten från S3 anser 

att det inte krävs att de anställda är experter på digitala verktyg, men att de måste 

kunna hantera dem. Respondenten tog även upp att inlärningsprocessen kan variera 

beroende på ålder. Det kan till exempel vara svårare för en individ som växte upp 

på 1960–1970-talet jämfört med en person som är uppväxt under den digitala eran. 

Det höll inte respondenterna från S2 och M2 med om, eftersom de anser att 

inlärningsprocessen är snabb om det finns ett intresse och en vilja att lära sig att 

förstå det digitala verktygen. 

 
Respondenternas åsikter kring utvecklingen av digitala verktyg 

De flesta respondenterna var öppna för att använda nya digitala verktyg i framtiden. 

Respondenten från S2 ser gärna att det tillkommer fler digitala verktyg som kan 

automatisera exempelvis slutkontrollen av årsredovisningen, urvals- och 

stickprovsprocessen samt en del av det analytiska arbetet. Vidare vill revisorn från 

S3 att det kommer fler digitala verktyg som exempelvis robotar som kan 

automatisera eller skapa en bättre funktion i de befintliga verktygen. Enligt 

Wiklund (2018) fortsätter automatiseringen att utvecklas och nästa steg blir att 

utveckla robotar som kan ta fram beslutsunderlag samt tolka denna information. 

Revisorn från M2 anser att det hade underlättat revisionen ifall det införs fler 

digitala verktyg som har en koppling till skattekontot. Revisorn hade gärna använt 

ett annat verktyg som kan effektivisera revisionen genom att automatiskt granska 

underlagen i bokföringsprogrammen. Utvecklingen kommer att effektivisera 

granskningsarbetet för revisorn eftersom denne kommer enbart behöva granska 

materialet, istället för att ta fram och sedan granska materialet (Wiklund, 2018). 

Däremot hade respondenterna från S1 och M3 inga önskemål om att införa nya 

digitala verktyg. Trots att revisorn från S1 inte är i behov av nya verktyg måste 
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vederbörande anpassa sig efter hand att verktygen utvecklas i organisationen. 

Respondenten från M3 har inte kännedom om samtliga verktyg som finns 

tillgängliga på marknaden, och känner därför inte att det är aktuellt att införa ett 

nytt verktyg i företaget. 

 
Applicering av TAM-modellen 

För att förstå varför revisionsföretagen använder sig av digitala verktyg har TAM- 

modellen appliceras. Utifrån TAM-modellen kan analysen ovan ha en koppling till 

den upplevda användbarheten. Användbarheten handlar om att individer använder 

IT-system endast om systemen är till dennes fördel, men också baserat på om det 

leder till ökad arbetsprestation (Gidhagen & Persson, 2013). Det speglar sig i 

empirin eftersom samtliga respondenter uppgav att digitala verktyg används i 

revisionsprocessen, i vissa delar mer än andra. De digitala verktygen har varit 

fördelaktiga i revisorns arbete, då de bidragit med effektivitet och förbättrad kvalitet 

på samtliga delar av revisionsprocessen. Det har i sin tur ökat arbetsprestationen 

hos revisorerna. Därutöver handlar användbarheten att revisorerna skall besitta den 

kompetensen som krävs för att använda verktygen på ett tillfredsställande sätt 

(Allwood, 1998). 

 

En annan förklaring till att revisionsföretagen använder digitala verktyg är den 

upplevda användarvänligheten. Användarvänlighet handlar om hur bra användaren 

känner till tekniken och hur snabb respektive långsam inlärningsprocessen är 

(Gidhagen & Persson, 2013). Det överensstämmer med vad samtliga respondenter 

uppgav under respektive intervju. Respondenterna var inte eniga i frågan om 

inlärningsprocessen. Medan majoriteten ansåg att den kan variera beroende på 

ålder, ansåg respondenterna från S2 och M2 att inlärningsprocessen var snabb. 

Vidare angav respondenterna från S2 och M2 att den snabba inlärningsprocessen 

berodde på att de digitala verktygen togs in successivt i revisionsföretagen, vilket i 

sin tur underlättade inlärningen för revisorerna. Men även att inlärningen blir 

snabbare när det finns ett intresse och en vilja att lära sig att förstå de digitala 

verktygen. Gidhagen & Persson (2013) menar att ju bättre användarvänligheten är, 

desto större chans är det att företagen tillämpar digitala verktyg. Att använda 

digitala verktyg tyder på att revisionsföretagen har accepterat digitaliseringen. 
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6. Avslutande diskussion och slutsats 
 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser. Inledningsvis diskuteras 

digitaliseringens påverkan på de mindre respektive större revisionsföretagen i 

revisionsprocessen. Sedan diskuteras vilka likheter och skillnader som finns mellan 

revisionsföretagen, och därefter presenteras slutsatserna. Även här tillkommer en 

tematisk indelning baserad på studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare framför 

författarna sina reflektioner kring studiens bidrag och begränsningar. 

Avslutningsvis ger författarna förslag till framtida forskning. 
 

 

6.1 Diskussion och slutsats 

I samband med litteratursökningen har författarna konstaterat att tidigare studier 

fokuserar främst på större företag snarare än mindre. Tvärtemot syftar denna studie 

till att öka förståelsen för hur digitaliseringen har påverkat mindre respektive större 

revisionsföretag i revisionsprocessen. Revisorsinspektionen (2021) anser att 

användningen kan variera om det är ett mindre eller större revisionsföretag som 

tillämpar de digitala verktygen. Mot bakgrund av det tidigare nämnda, har fokus 

legat på båda storlekskategorierna i denna studie för att finna eventuella likheter 

och skillnader mellan dessa. 

 
Digitaliseringens påverkan på revisionsföretagen 

Till följd av digitaliseringens utveckling har nya möjligheter skapats för 

revisionsföretagen som har lett till smartare arbetssätt, bättre lösningar samt ökad 

effektivitet. Förr utförde samtliga berörda revisionsföretag sin revision genom att 

revisionerna fick granska kundens pärmar manuellt. Enligt samtliga respondenter 

har digitaliseringen skapat en möjlighet till att utföra nästintill all revision digitalt i 

revisionsföretagens program. Med hjälp av revisionsföretagens automatiserade 

verktyg och tekniker har revisorerna kunnat reducera repetitiva arbetsuppgifter och 

skapa tid för arbetsuppgifter som kräver deras professionella bedömning. 

 
Likheter och skillnader i användningen av digitala verktyg 

Utifrån analysdelen har likheter och skillnader identifierats i sättet de mindre 

respektive större revisionsföretagen tillämpar digitala verktyg i revisionsprocessen. 
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Däremot är likheterna betydligt fler än skillnaderna. Den första likheten är att 

samtliga revisionsföretag använder ett automatiserat verktyg för att hantera 

riskbedömningar i planeringsfasen. En annan likhet är att alla revisionsföretag 

använder sig av ett transaktionsanalysprogram för att granska kundens 

transaktionsflöden. Exempelvis kan revisorn från S3 ställa upp flera kriterier i 

programmet och sedan tar det fram olika verifikationsserier som revisorn skall 

granska. 

 
Å andra sidan är den största skillnaden mellan revisionsföretagen att de större har 

egenutvecklade revisionsprogram som revisorerna skall använda sig av för att 

arbeta enhetligt. De mindre revisionsföretagen däremot, genomför revisionen i ett 

färdigutvecklat revisionsprogram såsom Wolters Kluwer eller Hogia Audit. En 

ytterligare skillnad är revisorernas inställning till digitaliseringen och användning 

av digitala verktyg. Revisionsföretag S3 och M3 avviker från resten av företagen 

eftersom de är försiktigt inställda på digitaliseringen trots att det har underlättat för 

dem i arbetsprocessen. 

 
Studiens slutsatser 

Mot bakgrund av det anförda kan författarna dra slutsatsen att digitaliseringen är en 

faktor som har effektiviserat revisionsprocessen både för de mindre och större 

revisionsföretagen. Digitaliseringen medför att revisionen effektiviseras genom att 

revisorerna kan tillämpa programmens digitala verktyg för att bestyrka 

företagsledningens påståenden. Det behöver dock inte betyda att tiden 

effektiviseras, men att revisorn kan genomföra en bättre granskning och således få 

ett starkare revisionsbevis. En annan slutsats är att digitaliseringen har 

automatiserat delar av revisionsprocessen, vilket innebär att revisorn kan fokusera 

på andra arbetsuppgifter som kräver dennes professionella bedömning. Till följd av 

detta beräknas revisorn arbete att bli mer analytiskt i framtiden. En tredje slutsats 

är att det finns stora likheter mellan revisionsföretagen när det kommer till 

användandet av digitala verktyg. Samtliga revisionsföretag i studien har kommit 

ungefär lika långt i digitaliseringen och använder sig av liknande digitala verktyg. 

Det kan grunda sig i att revisorerna i båda storlekskategorierna är överens om att 
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användandet av digitala verktyg har varit till deras fördel i samtliga delar av 

revisionsprocessen. Vidare dras slutsatsen att bortsett från vilka revisionsprogram 

som används, finns det inga distinkta skillnader mellan de mindre respektive större 

revisionsföretagen. 

 

6.2 Studiens bidrag 

Studien har bidragit med en ökad förståelse för hur digitaliseringen har påverkat 

mindre respektive större revisionsföretag i revisionsprocessen. I slutsatsen kom 

författarna fram till att digitaliseringen och användningen av digitala verktyg har 

effektiviserat revisionsprocessen. Resultatet kan således inspirera revisionsföretag, 

som inte har kommit lika långt i digitaliseringen eller insett nyttan av den, att utöka 

användningen av digitala verktyg. 

 
Tidigare studier anger att digitaliseringen inom revisionsbranschen är ett relativt 

outforskat område (Moffitt et al., 2018). Digitalisering har på senare tid gett upphov 

till nya digitala verktyg som revisorer kan använda sig av i revisionsprocessen 

(Moffitt et al., (2018). Enligt Salijeni et al. (2021) och Revisorsinspektionen (2021) 

finns det skillnader mellan hur mindre och större revisionsföretag tillämpar samt 

accepterar digitala verktyg. Eftersom tidigare forskning har efterfrågat mer studier 

kring detta, bidrar denna studie med relevant empiri. Det empiriska resultatet ger 

en inblick i hur samtliga revisionsföretag accepterat samt använder sig av digitala 

verktyg, men även vilka likheter och skillnader som förekommer. 

 

6.3 Begränsningar 

En begränsning i denna studie är att den kvalitativa forskningsmetoden i form av 

semistrukturerade intervjuer har gjort det svårt att generalisera intervjudatan. Det 

kan bero på att empirin har samlats in utifrån respondenternas svar som är både 

subjektiva och grundade på deras personliga åsikter samt tolkningar. En annan 

begränsning var svårigheten att hitta revisorer med tanke på att studien 

genomfördes under deras högsäsong. Begränsningen blev tydlig i samband med 

sökandet av respondenter eftersom de flesta som nekade ursäktade sig med att de 

hade en hög arbetsbelastning och tidsbrist. Detta gjorde det svårare att få tag på ett 
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större antal respondenter från både de mindre och större revisionsföretagen. Det 

låga antalet respondenter från varje storlekskategori kan vara en orsak till 

svårigheten att generalisera empirin. Ifall samma studie hade replikerats med fler 

revisorer, skulle empirin troligtvis se annorlunda ut. 

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

När intervjuförfrågan skickades ut till de mindre revisionsföretagen fanns det 

fortfarande en del revisionsföretag som svarade med att de inte hade anammat 

digitaliseringen i sin arbetsmetodik. I samband med att de revisionsföretagen inte 

hade digitaliserat sitt arbetssätt ansåg revisorerna att det inte var nödvändigt att 

ställa upp på en intervju. Därför går inte att bortse från att de revisionsföretag som 

hade digitaliserat sin arbetsmetodik var mest villiga att ställa upp på en intervju. Ett 

förslag till en framtida forskning är att undersöka varför det fortfarande finns 

mindre revisionsföretag som inte har anammat ett digitaliserat arbetssätt. Förslaget 

motiveras främst genom att digitaliseringen inom revisionsbranschen är ett relativt 

outforskat område. Därför är det således relevant att öka förståelsen och klargöra 

det anledningar som mindre revisionsföretag har för att inte implementera ett 

digitaliserat arbetssätt. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Bakgrundsinformation 

• Vad har du för yrkesroll? Kan du ge en kortfattad beskrivning av dig själv? 

 
• Vilka arbetsuppgifter har du? Hur länge har du arbetat med revision? 

 

 
Hur revisorer tillämpar och integrerar med digitaliseringen i 

revisionsprocessen 

• Digitalisering fortsätter att utvecklas och formar samhället mot en mer 

digital värld, på vilket sätt har digitaliseringen påverkat dig i din yrkesroll? 

 
• Hur långt har ni kommit i digitaliseringen, hur tillämpar ni det i ert arbete? 

 
• På vilket sätt genomför ni revisionen idag? Använder ni er av digitala 

verktyg såsom ett revisionsprogram eller liknande, utför ni det manuellt 

eller en kombination av dessa två? 

 
• Har ert revisionsföretag accepterat digitaliseringen och hur visar det sig i ert 

arbete? 

 
• Kan digitaliseringen hjälpa er att automatisera repetitiva arbetsuppgifter och 

således fokusera mer på uppgifter som kräver er professionella bedömning? 

 
• Vilka verktyg använder ni er av för att bestyrka företagsledningens 

påstående? Använder ni er av exempelvis digitala riskbedömningar, 

transaktionsflöden, analytisk granskning samt kontroll av 

bokföringsposter? 

 
• Hur väl känner du till tekniken och de digitala verktyg ni använder er av i 

ert arbete? Var inlärningsprocessen snabb eller långsam? 

 
• Upplever du att IT-kunskaper och användningen av digitala verktyg blir allt 

mer centrala i revisorsrollen 

 
• Vilka digitala verktyg har ni till förfogande i revisionsprocessen? Finns det 

någon särskild del av revisionsprocessen där dessa verktyg är mer 

användbara? 

 
• Finns det någon faktor som driver fram användandet av digitala verktyg? 
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• Hur sparar ni er dokumentation? Genom fysiska pärmar eller digitala 

revisionsakter? 

 
• Vilka för- och nackdelar ser du med digitaliseringen inom 

revisionsbranschen? 

 
• Vilka digitala verktyg skulle du vilja använda dig av i framtiden som inte är 

aktuella idag? 

 
• Hur ser du att digitaliseringen kommer att påverka din roll som revisor de 

närmaste 5-10 åren? 

 
• Har vi glömt att ställa någon fråga som skulle kunna bidra med användbar 

information till studien? 
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Bilaga 2 – Kodning 
Tema Fråga Kod 

Digitaliseringen 

påverkan på 

revisionsföretagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Digitala verktyg i 

revisionsprocessen 

Hur digitaliseringen har 

påverkat 

revisionsföretagen 

Hur revisionsföretagen har 

accepterat digitaliseringen 

 
Automatisering av 

repetitiva arbetsuppgifter 

och dess möjligheter 

För- och nackdelar med 

digitalisering och digitala 

verktyg 

Applicering av TAM- 

modellen 

Hur digitala verktyg 

används i 

revisionsprocessen 

Digitala verktyg i 

planeringsfasen 

Digitala verktyg i 

utförandefasen 

Hur revisionsföretagen 

sparar dokumentation 

Rapportering av 

revisionsberättelsen 

Drivkrafter för 

användandet av digitala 

verktyg 

Digitalisering, 

Revisionsföretag 

 
TAM, 

Revisionsföretag, 

Digitalisering 

Digitalisering, 

revisionsprocessen, 

revisorn 

Digitalisering, 

 

 

TAM 

 
 

Digitalisering, 

revisionsföretag, 

revisionsprocessen 

Digitalisering, 

revisionsprocessen 

Digitalisering, 

revisionsprocessen 

Digitalisering, 

revisionsprocessen 

Revisionsprocessen 

 
Digitalisering 
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Respondenternas åsikter 

kring utvecklingen av 

digitala verktyg 

Applicering av TAM- 

modellen 

TAM 

 

 

 
TAM 


