
 

IT som underliggande tillgång för  

utvecklingen av revisionen 

 
- En kvalitativ studie om digitaliseringens effekt på 

revisionsprocessen och dess komponenter samt  

interaktionen mellan IT- & revisionsverksamheten 

 

 

 

 

Pro gradu- avhandling 

Skribent: Philip Mattsson 

Handledare: Jean-Claude Mutiganda 

Inriktning: Redovisning & styrning 

Program: Magisterprogram i företagsekonomi 

Fakulteten för samhällsvetenskaper & ekonomi 

Handelshögskolan vid Åbo Akademi Universitet 

Åbo 2020 

                                          

                   



 

ÅBO AKADEMI  

FAKULTETEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI 

 

Ämne:  Magisterprogram i företagsekonomi - Redovisning & Styrning 

Skribent: Philip Mattsson 

Avhandlingens titel: IT som underliggande tillgång för utvecklingen av revisionen- En 

kvalitativ studie om digitaliseringens effekt på revisionsprocessen 

och dess komponenter samt interaktionen mellan IT- & revisions-

verksamheten. 

Handledare: Jean-Claude Mutiganda 

Abstrakt: 

 

 

Syftet med pro gradu- avhandlingen är att undersöka digitaliseringens effekt på revisionspro-

cessen och dess komponenter samt interaktionen mellan IT- och revisionsverksamheten. Utöver 

detta kartläggs digitaliseringen och automatiseringen i relation till revisionen och yrkesrollen.  

 

Även om fenomen som digitalisering och automatisering har funnits med oss i samhället sedan 

2000-talet börjar fenomen som dessa först nu på riktigt sätta sina spår. Dessa fenomen föränd-

rar och utvecklar vårt samhälle där tidigare forskning visat att både revisionen samt yrkesrollen 

står inför stora utmaningar. Med utmaningar kommer även möjligheter, där tidigare forskning 

likväl visat att det inom området finns mycket möjligheter att både implementera och ta i bruk 

ny teknologi. Det kan vidare resultera i att både samhället och olika verksamhetsområden gyn-

nas. Revisions- och rådgivningsföretagen såväl som revisorerna fyller en mycket viktig funkt-

ion i vårt samhälle.  

 

Från det teoretiska perspektivet av avhandlingen används olika nyckelord för att ta fram sekun-

därdata såsom olika böcker, akademiska publikationer och artiklar. Avhandlingens teoriavsnitt 

är uppdelat i fem huvudkapitel: teorier inom revisonsforskning, revisionsprocessen, revisions-

riskmodellen, digitalisering & automatisering och tidigare forskning.  

 

Avhandlingens empiriska del består av en kvalitativ undersökning där semistrukturerade inter-

vjuer använts utifrån ett subjektivt urval med ett sampel på 10 respondenter från KPMG, PwC, 

Deloitte och Ernst & Young. Utöver det subjektiva urvalet används en varians mellan olika ge-

nerationer och kön, med avsikt att öka förståelsen, förhållningssättet och i andra avseenden in-

tressanta observationer mellan dessa variabler.  

 

Resultatet från den kvalitativa undersökningen visar att respondenterna upplever en viss oro i 

förhållande till digitaliseringen och den snabba utvecklingen. Dock är majoriteten eniga om att 

det finns fler fördelar än nackdelar, vilket också besvarar befintlig teori och tidigare forskning. 

Det bekräftas även utifrån den egna modifierade TAM- modellen som används i intervjuerna 

och påvisar att respondenternas attityd och förhållningsätt till digitaliseringen och dess driv-

kraft uppnår ett positivt resultat på hela 80 procent. 

 

Avhandlingen utgör för både teoretiska och praktiska bidrag, där bland annat ett relevant bidrag 

är att problematiken och komplexiteten, i form av t.ex. kunskap och förståelse kring revisions-

riskmodellen och dess funktion fortsättningsvis är ett område som fodrar vidare forskning.  

 

Nyckelord: Revisionsprocess, revisionsrisk, IT- revision, digitalisering & auto-

matisering. 
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1 INLEDNING 

I avhandlingens inledande kapitel kommer läsarna att introduceras till pro gradu- av-

handlingens ämne, dess syfte, forskningsproblem, nyckelord och avgränsningar. Som 

avslutning för avhandlingens inledande kapitel presenteras även avhandlingens fort-

satta disposition i både text och -schematisk form. 

 

Med de nya tekniska lösningarna och utvecklingen inom teknologin har revisionsverk-

samheten såväl som revisionsyrket förändrats. Detta betyder att i takt med att världen och 

samhället utvecklas måste både individen och företagen anpassa sig. Företagen blir allt 

mer internationella och verkar inom den globala marknaden, där både företagsstrukturen 

och organisationsformaliteter sätts under utmaning. Vi individer lever i ett samhälle där 

en oändlig strävan efter lättare, snabbare, smartare och mer effektivare lösningar förvän-

tas finnas tillgängliga för oss för att underlätta vår vardag och närvaro. Det betyder i sin 

tur att konsumenterna sätter press på marknaden, vilket leder till en press på företagen att 

inte enbart hålla sig kvar på marknaden utan även kunna bevara sina kunder och fortsätt-

ningsvis kunna verka som konkurrenskraftiga aktörer.  

 

Vi upplever förändringar i vårt samhälle till följd av digitaliseringen, olika områden 

såsom finans- och försäkringsverksamheten, bygg- och tillverkningsbranschen, transport-

branschen, utbildning och undervisning, vård och omsorg samt många fler verksamhets-

områden förändras och utvecklas på grund av digitaliseringen. I och med att tekniken i 

sig växt i en enormt snabb takt har digitaliseringen utvecklats som fenomen. Denna ut-

veckling och tillväxt berör samtliga av oss och är inget vi längre kan välja bort från vår 

vardag. Gullkvist (2005, s. 1) bestyrker även att på grund av att informations- och kom-

munikationsteknologin (IKT) har vuxit fram så pass mycket som den gjort under de sen-

aste 20 åren har den medfört egenskaper som ökad snabbhet och högre produktivitet. 

Trots detta kan utvecklingen granskas från två perspektiv, vilket innebär att den andra 

aspekten av utvecklingen är att nya kunskaper och färdigheter bör utvecklas i samma 

riktning och nivå. När digitaliseringen och dess komponenter med kunskap och färdighet 

sammankopplas får vi även en övergripande uppfattning om arbetsmarknaden.  
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Merparten av de som studerar inom ramen för redovisning och ekonomistyrning kom-

mer att sysselsätta sig inom ekonomi och finansbranschen, såsom redovisning-, rådgiv-

nings- och revisionsföretag. Majoriteten aktörer som söker nya medarbetare inom redo-

visning, - rådgivnings- och revision kan det konstateras att yrkesrollen och dess omfatt-

ning utvecklas och förändras. Granskar man arbetsmarknaden från dels ett nationellt, så-

väl som från ett internationellt perspektiv, framkommer det tydligt att kunskaper, färdig-

heter och erfarenhet efterlyses inom till exempel djup kunskap i Excel, hög analytisk 

förmåga, informationsteknologi, dataintegration, hantering av stora datamängder, förstå-

else kring maskinlärning samt algoritmer, programmering och kodning, såsom SQL, R, 

Python, JavaScript, C++, C#, BI-Power med fler. Det är däremot mycket svårt om inte 

omöjligt att prognostisera framtiden. Detta betyder trots allt att det är mycket viktigt att 

utbildningar inom dessa områden även anpassar sig till samhället och arbetsmarknaden.   

 

Redan 1992 konstaterade Rober Elliot att informationsteknologi är ett betydande och 

kraftfullt ämne som inte bör underskattas. Faktum är att 28 år senare kan det konstateras 

att Elliot faktiskt hade helt rätt i vad han sa. Varför informationsteknologin är så pass 

betydande för hela världen är för att det i stort sätt förändrar allt. Det handlar inte bara 

om ett specifikt affärsområde, eller ett specifikt företag utan allt påverkas utav varandra 

och effekten sprider sig som en snöbollseffekt. Vilket betyder att mycket inom sam-

hället och vår ekonomi, alltjämt efter 28 år står inför stora förändringar och utveckl-

ingar. Likaväl från redovisningens perspektiv, där redovisningsinformationen fungerar 

som en central roll inom företagets styrning och beslutsfattande. Förändras detta i takt 

med informationsteknologin, kan man även förvänta sig att redovisningen förändras mer 

och mer både internt och externt (Gullkvist 2005, s.1).  

1.1 Bakgrund 

Som tidigare nämnt har många verksamhetsområden förändrats och påverkats av digita-

liseringen. Bland annat revisions- och rådgivningsföretagen men även yrkesrollen i fråga 

befinner sig likaså i en kontinuerlig föränderlig miljö. De nya tekniska utvecklingarna 

medför både möjligheter men även utmaningar, där både branschen och yrket måste 

kunna anpassa sig för att kunna hålla sig kvar samt leverera och uppfylla kundens behov 

och förväntningar.  
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Revisionen grundar sig i revisionslagen (1141/2015) samt statsrådets förordning gällande 

revision (1377/2015) i Finland. Förutom dessa finns det även andra lagar som är värda att 

nämna i och med deras relation till revision: 

 

• (1142/2015) ”lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekono-

min”. 

• (1442/2015) ”arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkän-

nande av revisorer”. 

• (1512/2015) ”lagen om årsavgifter och avgifter för kvalitetskontroll för reviso-

rer”. 

 

Enligt Horsmanheimo och Steiner (2017, s. 23) har revisorerna en central roll som styrs 

av både företaget och intressentmodellen. Det betyder att revisorerna arbetar för att för-

säkra att det som granskas är pålitligt och tillförlitligt utifrån den objektiva granskningen 

som utförs. Carrington (2014, s. 16) sammanfattar revisionen som försäkran, förbättring 

och försäkring. Carrington (2014, s. 182) tillägger även att revisorn bör vara oberoende 

och beakta god revisorssed där integritet, objektivitet och tystnadsplikt beaktas som 

mycket viktiga incitament. Horsmanheimo och Steiner (2017, s. 23–24) nämner också att 

en tilltro mellan olika parter där regler och lagar följs, ökar tilliten där samhället och 

ekonomin gynnas.  

 

Carrington (2014, s. 66–67) menar att utan direktiv, rekommendationer och lagar skulle 

revisionen vara svår definierad och omöjlig att implementera som en del av samhället. 

Vidare förklara Carrington (2014) att revisionsnormer bör studeras för att kunna bygga 

en förståelse för vad som ligger som grund för revisionen. Författaren definierar ISA- 

standarderna, International Standars on Auditing som ges ut av International Auditing 

and Assurance Standards Board (IAASB) som i sig är ett självständigt organ till Inter-

national Federation of Accountants (IFAC). Det betyder att ISA inte bara är en vägled-

ning för revisorerna men även en uppsättning av regler. Från de finansiella rapporternas 

perspektiv finns även IASB (International Accounting Standards Board) som hänvisas 

till vad företagen ska göra för att de finansiella rapporterna ska uppfylla kraven samt ge 

en rättvisande bild. IASB ligger även som det grundade och riktgivande organ för IFRS 
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(International Financial Reporting Standards. (Carrington (2014, s. 67-68) beskriver yt-

terligare ett organ som är IESBA (International Ethics Standards Board of Accountants), 

vilket behandlar de etiska normerna för revisorerna och grundar sig i IAASB. 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Carrington (2014, s. 85) är revisorns roll mycket viktig vid genomförandet av re-

vision, eftersom det handlar om att försäkra sig om att ”årsredovisningen inte innehål-

ler väsentliga felaktigheter”. Med betoning på orden väsentlighet och bedömningen om 

vad som är väsentlig och betydelsefull information görs utifrån revisorns professionella 

bedömning. Detta är även någonting som Gordeeva (2011) betonar, där ordet väsentlig-

het framförs som ett väl omdiskuterat begrepp inom revision. Fortsättningsvis skriver 

Carrington (2014, s. 87–88) att även risk- och väsentlighetsbedömningar är väl diskute-

rade ämnen inom revision och framförallt utifrån revisorns bedömning och utförande.  

 

International Standards on Auditing (ISA) är framtagna av The International Auditing 

and Assurance Standards board (IAASB). Dessa institutioner formar standarder och 

vägledningar inom revision (IFAC). Carrington (2014, s. 72) har delat in dessa enligt 

IAS:s struktur i sex undergrupper:  

 

• Uppgifter och ansvar: 200-299 

• Planering och intern kontroll: 300-499 

• Revisionsbevis: 500-599 

• Användning av annan arbete: 600-600 

• Slutsatser och rapportering: 700-799 

• Specialområden: 800-899 

 

Skribenten har valt att lyfta fram tre följande standarder: ISA 200, ISA 315 och ISA 

320, baserat på att dessa anses vara de mest väsentliga standarder för risk- och väsent-

lighetsbedömningar inom ramen för denna avhandling.  
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Enligt ISA:s handbok har FAR Online definierat de ovannämnda standarderna enligt 

följande: 

 

ISA 200 

”Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision en-

ligt International Standards on Auditing” 

ISA 315 

“Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå 

företaget och dess miljö” 

ISA 320 

“Väsentlighet vid planering och utförande av en revision” 

 

Revisionsriskmodellen som utgör revisionsrisk, som enligt Carrington (2014, s. 96–97) 

består av följande komponenter: inneboende risk (IR), kontroll risk (KR) och upptäckts-

risk (UR) som kan implementeras i revisionsriskformeln enligt följande:  

RR = IR x KR x UR 

• Revisionsrisk = Inneboende risk * Kontrollrisk * Upptäcktsrisk 

Revisionsrisken och dess komponenter förklaras och gås djupare igenom i kapitel 2.3.  

 

Fastän en revisor kan bedöma och se på en risk från ett perspektiv, betyder det inte att 

en annan revisor bedömer och värderar risken utifrån samma perspektiv, vilket innebär 

att det finns en obalans. Faktorer som påverkar detta kan förklaras av Porter et al. 

(2008) där författarna menar att till exempel miljöfaktorer och revisorns personliga 

egenskaper inverkar på synen och värderingen. Martinov och Roebuck (1998) har även i 

deras studie bevisat att denna obalans och variation mellan revisorernas bedömning kan 

bero på revisorernas individuella profession samt att det finns skillnader mellan företag 

om hurdan riskbedömning som bör göras, där största skillnaden ligger i en detaljerad 

beskrivning och revisorernas individuella bedömning. Fastän standarder och beskriv-

ningar om tillvägagångsätt, till exempel ISA finns tillgängliga, bedöms de ovanstående 

komponenterna i revisionsriskformeln på olika sätt, beroende på företag och revisor. 

Janvrin et al. (2008) betonar vidare en följd av digitaliseringens framväxt som förändrar 

revisionsprocessen samt revisorns förfaringssätt. Det på grund av att ISA- standarderna 
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saknar tydliga riktlinjer när processerna digitaliseras, vilket innebär att riskerna ökas 

och revisorernas arbetssätt förändras i relation till tillförlitlighet och väsentlighet.  

 

Att diskutera fenomen som digitalisering och automatisering, och för alla som varit in-

blandade i en dialog som denna är förmodligen också bekanta med ”för- och nackdelar”. 

Digitalisering associeras även ofta med risk i olika former där även tillförlitligheten och 

väsentligheten blir ifrågasatta. Han et al. (2016) har i deras studie An examination of au-

dit information technology use and perceived importance, lyft fram att oron kring tek-

nologin i relation till revision, som är ett väl diskuterat ämne, bör studeras och ifrågasät-

tas. Exempelvis behandlas säkerheten kring kunskapsnivån i förhållande till systemut-

veckling, tillräckligt hög tillförlitlighet för data och teknik, tillräckligt raka riktlinjer i 

relation till standarder och direktiv. Dessa är några av normerna som lyfts fram och 

ställts i relation till förhållningssättet till riskproblematiken. KHT- yhdistys – Före-

ningen CGR ry (2019) beskriver att viktiga komponenter inom syftet för revision är sä-

kerhet och förtroende. Vilket innebär att målet med revisorns utlåtande bör vara att ge 

en så ärlig och verklighetsbaserad bild av den i fråga ekonomiska ställningen, samt re-

visionsobjektets resultat i relation till bokslutet och verksamhetsberättelsen. Vidare för-

klarar KHT- yhdistys – Föreningen CGR ry (2019) att revisionen och utlåtandet inte 

bara berör ledingen och ägarna, utan både intressentmodellen samt samhällsperspektivet 

bör tas i beaktande (KHT- yhdistys – Föreningen CGR ry 2019).  

 

Carrington (2014, s. 242) konstaterar även att revisionen spelar en viktig roll, där den 

bör främja samhället och det moderna marknadsekonomiska systemet. Men om osäker-

heten kring riskerna ökar och beaktningen av dem inte sker på en tillräckligt hög nivå, 

bör revisionens syfte i förhållande till det ovanstående möjligtvis ifrågasättas. Likaså i 

form av legitimitet och tillförlitlighet.   

 

För att även ta ställning till digitalisering har Europeiska kommissionen publicerat en 

digitaliseringsjämförelse The Digital Economy and Society Index- (DESI). Digitali-

seringsjämförelsen utförs inom alla EU- länder med hjälp av 13 olika indikationer, med 

avsikten att redogöra för utveckling och användning av digitaliseringen mellan län-

derna. I DESI- rapporten framgår det tydligt att Finland är högst rankade inom alla EU- 

länder per 2019 enligt figur ett nedan. 
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Figur 1 Finland 2019 Digital and Society Index (DESI) (European Commission 2019) 

 

DESI- rapporten fungerar enligt en poängskala utifrån de 13 olika indikationerna, där 

Finland nådde 69,9 poäng jämfört med ett medeltal på 52,5 inom EU. Vilket betyder att 

Finland som land arbetar och strävar efter att fortsättningsvis utveckla sig inom områ-

den som dessa, för att hålla sig på en hög nivå inom digitaliseringen och landets infra-

struktur, samtidigt som de arbetar mot ett mer modernare samhälle. Finlands höga rank-

ning inom detta område, indikerar att tillräckliga förutsättningar bör finnas för att kunna 

både utnyttja och ta tillvara på de resurser landet besitter. Digitaliseringsjämförelse dis-

kuteras vidare i kapitel 2.4.  

1.3 Syfte 

Syftet med pro gradu- avhandlingen är att undersöka digitaliseringens effekt på revisions-

processen och dess komponenter samt interaktionen mellan IT- och revisionsverksam-

heten. För att besvara avhandlingens syfte på bästa möjliga sätt, har följande forsknings-

fråga formulerats:   

 

- Hur upplever auktoriserade revisorer och revisorsassistenter att revisionsproces-

sen påverkats av digitaliseringen och IT- utvecklingen inom branschen? 

 

För att uppfylla både avhandlingens syfte och besvara forskningsfrågan genomförs en 

empirisk undersökning i form av intervjuer med 10 respondenter från respektive Big 4- 

företag. Dessutom eftersträvas en varians mellan olika generationer och kön, med avsikt 

att öka förståelsen, förhållningssättet och i andra avseenden intressanta observationer 

mellan dessa variabler. Detta diskuteras vidare i kapitel fyra och i kapitel fem presenteras 

respondenterna.   
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1.3.1 Ämnesval 

Med redovisning som huvudämne och övriga studier inom informationsvetenskap vid 

Åbo Akademi var målet att kunna hitta ett ämne som kunde kombineras med dessa två. 

Samtidigt som både revisionen och teknologin är områden som utvecklas och framskri-

der, blir detta ämne mycket aktuellt och även intressant. Avhandlingen kan likväl bidra 

till vidare forskning både inom utbildningen men även för yrkesverksamma inom områ-

det. I och med att ämnet för mig personligen både är intressant och lärorikt blir det lät-

tare att fördjupa sig i ämnet, vilket även tillgodogör värdefull kunskap som samtidigt 

kan reflekteras i ett positivt resultat. Jag hoppas även kunna väcka läsarnas intresse samt 

bidra till en ökad förståelse och kunskap inom ämnesvalet.  

1.4 Avgränsning & terminologi  

Avhandlingen samt den empiriska undersökningen är avgränsad till att endast beröra 

ämnet i fråga från Big 4-företagen i Finland (KPMG, PwC, EY & Deloitte), med ut-

valda respondenter från respektive företag. Huvudfokusen ligger på själva revisionspro-

cessen samt dess komponenter. Väsentliga anknytningar till yrkesrollen och verksam-

heten görs även för att kunna förstå och bilda en tydligare helhetsbild.   

 

För att kunna fokusera samt hitta den mest väsentliga informationen för avhandlingen har 

sökord såsom Revisionsprocess, Revisionsrisk, Revisionsriskmodell, IT revision, Digita-

lisering och Automatisering använts. Sökorden har även kombinerats i olika databaser 

och används på tre olika språk: svenska, engelska och finska för att öka träffantalet samt 

för att kunna hitta så mycket information som möjligt för avhandlingens syfte och ända-

mål.  
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1.5 Förteckning över förkortningar   

Begrepp  Definition  

ISA   International Standards on Auditing. 

IAASB  International Auditing and Assurance Standards Board. 

IASB   International Accounting Standards Board.  

IFAC   International Federation of Accountants. 

IFRS   International Financial Reporting Standards.  

IESBA   International Ethics Standards Board for Accountants. 

IT   Informationsteknik 

IKT   Informations- och kommunikationsteknologi.  

Big 4 De fyra största revisionsbyråerna- (KPMG, PwC, Ernst & Young, 

Deloitte). 

SME Små & medelstora företag. 

RevL Revisionslagen 

TAM Technology Acceptance Model 

DOI Diffusion of Innovation Theory 

SCT Social Cognitive Theory 

TPB Theory of Planned Behaviour 

UTAUT Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
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1.6 Fortsatt disposition 

 

Figur 2 Avhandlingsstruktur i visuell form (egen modifierad) 

Ovan är avhandlingens disposition illustrerad i visuell form, som även illustrerar inne-

hållsförteckningens huvudkapitel i ett mer överskådligt perspektiv. Figur två illustrerar 

avhandlingens arbetsgång och struktur.  

 

• Kapitel ett har bestått av inledningen till avhandlingens ämne som är indelat i 

fem underkapitel: syfte, forskningsproblem, avgränsningar, nyckel ord och be-

greppsdefinitioner. Avhandlingens fortsatta disposition ser ut enligt följande: 

 

• Kapitel två: Avhandlingens teori kapitel där de mest centrala ämnena diskuterats 

och kartlagts i relation till avhandlingens ändamål. Kapitel två är indelat i fem 

huvudkapitel: 2.1 teorier inom revisionsforskning, 2.2 revisionsprocessen, 2.3 

revisionsrisk och 2.4 digitalisering & automatisering. Kapitlet är uppbyggt på ett 
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så systematiskt sätt som möjligt för att uppnå en tydlig och klar stuktur för lä-

sarna.  

 

• Kapitel tre: Tidigare forskning presenteras i relation till avhandlingens mest cen-

trala delar. 

 

• Kapitel fyra: Kapitlet introducerar läsarna till en allmän genomgång om forsk-

ningsfilosofi. Sedan presenteras den metod som skribenten valt att använda sig 

av, fölt av tillvägagångssättet som sedan implementerats och utförts i kapitel 

fem. I detta kapitel presenteras även de respondenter som deltagit i intervjuerna.  

 

• Efter att ha genomfört ett analys kapitel avslutas avhandlingen med ett kapitel i 

form av diskussion och sammanfattning. Väsentliga dokument såsom intervju-

guide och följebrev är bifogade i slutet av avhandlingen.  

2 TEORI 

I detta kapitel introduceras forskningsområdet. Sekundärdata som insamlats är olika 

böcker, akademiska online publikationer och artiklar med hjälp av nyckelord som pre-

senterades tidigare. I kapitlet introduceras två revisionsforskningsteorier som följs av 

revisionsprocessen och revisionsriskmodellen. Efter detta tas avslutningsvis digitali-

seringen, automatiseringen och trender upp, som är relevanta och centrala delar för 

avhandlingen.  

2.1 Teorier inom revisionsforskning  

I kapitel 2.1.1 presenteras intressentteorin och i kapitel 2.1.2 presenteras principal-agent-

teorin. Dessa två teorier och modeller användas ofta inom både forskning och undervis-

ning inom ramen för redovisning, för att bilda en grundläggande kunskap om sambandet 

mellan både revisionens syfte och revisionens roll. Behovet av revision och revisionens 

roll kan bland annat förklaras av dessa två teorier.  
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Den information som ges ut måste kunna ge en tillräckligt ärlig och verklighetsbaserad 

bild till både ägare och intressenter, vilket betyder att revisionen uppfyller en mycket 

viktig funktion i samhället. Det kan vidare förklaras med hjälp av intressentteorin. Med 

principal-agent-teorin kan själva förhållandet mellan principalen och agenten förklaras. 

Utgångspunkten i detta förhållande är således att principalen anlitar en agent som ska 

utföra arbetet, där ett kontrakt sedan bildas mellan dess två parter.  

2.1.1 Intressentteori 

  

Figur 3 Företaget och dess intressenter: intressentbilden (Bruzelius, L. 2011, s. 74). 

 

Bruzelius (2011, s. 74) använder sig av figur tre för att illustrera intressentmodellen.   

Mer specifikt illustrerar figur tre intressentmodellens följande komponenter: kärnan som 

består av företaget och företagsledningen samt de kringliggande: intressentorganisat-

ioner, ägare, de anställda och deras organisationer, kunder, opinionsbildande grupper, 

leverantörer, långivare samt stat och kommun (Bruzelius, L. 2011, s. 73).  

 

Bruzelius (2011, s.74) beskriver denna modell som en utbytesrelation mellan modellens 

kärna, det vill säga företaget och företagsledningen och de åtta komponenter runt om. 

Detta kan även ses om en relation där effekten antingen kan bli positiv eller negativ, där 
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det handlar om att både få och ge. Till exempel relationen mellan företaget och ägare 

handlar om att ägarna investerar kapital i företaget och företagsledningen. Ägarna tar 

delvis en risk, eftersom de kan förlora sitt investerade kapital. Till följd av detta ställer 

ägarna krav på företaget att det investerade kapitalet bör förvaltas så att ägarna får av-

kastning på sitt investerade kapital i form av exempelvis dividender (Bruzelius, L. 2011, 

s. 74).  

 

Bruzelius, L. (2011, s.75) betonar förhållandet mellan företaget och komponenten kun-

der. Bruzelius, L. (2011) menar att kunder är företaget, vilket betyder att utan kunder 

och deras efterfrågan på företagets tjänster finns det ingen affärsverksamhet. Finns det 

ingen affärsverksamhet skulle inte heller intressentmodellen kunna fungera rent teore-

tiskt. Likaledes som förhållandet mellan företaget och ägarna kan den positiva eller ne-

gativ effekten anpassas även inom denna kategori. Det betyder att om kunden köper en 

tjänst av företaget, väljer kunden att bidra till företagets verksamhet. Däremot förväntar 

sig kunden något i retur av företaget, till exempel en välfungerande tjänst till rätt pris. 

Vidare förklarar Bruzelius, L. (2011, s.75) att på grund av att världen och samhället ut-

vecklas i en oerhört snabb takt, ställer även kunderna krav på företaget precis som 

ägarna, inte enbart i form av avkastning på investerat kapital eller välfungerande tjänster 

utan också i form av att företaget ska uppnå ansvarsfullhet inom ramen för hållbarhet 

och miljö, vilka är kategorier som kunder värderar högt i dagens läge.  

 

Bruzelius, L. (2011, s. 76) förklarar även att intressentmodellen (figur tre) är en förenklad 

bild av helheten, vilket betyder att det inte enbart handlar om en eller två kunder, leve-

rantörer, långivare och så vidare, utan listan kan göras lång. Att uppfylla allas krav inom 

kedjan kan vara svårt och medföra konflikter mellan intressenterna. Därmed poängterar 

Bruzelius, L. (2011, s. 76) att det är mycket viktigt att kunna förstå de olika kategoriernas 

inverkan såväl som subkategorierna, eftersom att en kategori kan till exempel vara både 

kund och leverantör vilket ökar komplexiteten.  
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2.1.2 Principal-agent-teori 

Enligt Bruzelius (2011, s. 79) har principal-agent-teorin även kallats agentteorin. Det var 

Jensen och Meckling som år 1976 utvecklade denna teori och sedan dess har teorin ut-

vecklats ytterligare, Bruzelius (2011) menar att principal-agent-teorin kan anslutas till 

intressentteorin. Det betyder att när principal-agent-teorin från första början framtogs var 

dess främsta syfte att undersöka förhållandet mellan ägare och företagsledare. Teorin har 

utvecklats med åren och kan därför undersöka två aktörer som inte behöver vara ägare 

eller företagsledare, där den ena aktören vill få arbetet utfört (principalen) och den andra 

är den som skulle utföra det (agenten). I och med detta anses principal-agentteorin kunna 

relatera till intressentteorin (Bruzelius, L. 2011, s. 79 se Jensen & Meckling 1976, Fama, 

1980 och Nygaard & Bengtsson, 2002). Eisenhardt, K. (1989) lyfter fram i sin artikel 

Agency Theory: An Assesment and Review, att ända sedan teorin tagits fram har den an-

vänts brett både i utbildning och forskningen inom ramen för redovisning.  

 

I och med att den ena aktören (agenten) blir anställd av den andra aktören (principalen) 

menar Eisenhardt, K. (1989) att det kan uppstå problem vid bildandet av denna relation. 

Eisenhardt, K. (1989) beskriver att riskfördelningen vid uppdrag som dessa anses vara ett 

av de centrala problemen i samarbetet, vilket betyder att principalen och agenten har olika 

åsikter inom riskområdet.  

Utifrån riskfördelningsproblemet lyfter Eisenhardt, K. (1989) även fram två andra pro-

blem som kan uppstå mellan principalen och agenten: 

 

a) Det råder konflikt mellan principalens och agentens mål och resultat. 

b) Det är svårt för principalen att faktiskt veta vad exakt agenten gör.  

 

Agentteorin ska således lösa dessa problem som kan uppstå mellan principalen och agent 

med hjälp av ett kontrakt mellan dessa parter (Eisenhardt, K. 1989). Syftet med själva 

kontraktet är enligt Bruzelius (2011, s. 80) att det ska kunna utformas så att agenten utför 

arbetet på bästa möjliga sätt åt principalen och så att det minimerar agentens utnyttjande 

av principalen.  
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Vid principal-agent problemen kan det skapas en så kallad informationsasymmetri, vilket 

betyder enligt Eisenhardt, K. (1989) att företagsledningen oftast är den part som väljer 

vilken information som ska ges till olika intressenter. Det på grund av att företagsled-

ningen är de som överlag besitter information om företagets verksamhet. I relation till 

avhandlingen har en revisor en betydande roll i situationer som är relaterade till principal-

agent problemen. Eisenhardt, K. (1989) menar att revisorn bör verka som en kontroll-

funktion för principalen, för att minimera obalansen och styrandet av vilken information 

som ska ges ut till intressenterna. Det betyder från revisorns perspektiv att en av de vik-

tigaste funktionerna ifrågasätts - revisorns oberoende.  

Två begrepp som ofta tas upp i samma sammanhang som informationsasymmetri är: 

   

• eng. Moral Hazard: Asymmetrisk information 

• eng. Adverse Selection: Symmetrisk information 

 

Eisenhardt, K. (1989) skriver i artikeln Agency Theory: An Assessment and Review att 

dessa två begrepp uppstår som problem mellan agenten och principalen där, eng. Moral 

Hazard kan tolkas som moralisk risk medan eng. Adverse Selection kan tolkas som ne-

gativt urval. Moralisk risk (Moral Hazard) kan beskrivas som att principalen har en bris-

tande insyn i agentens handlande, medan ett negativt urval (Adverse Selection). Enligt 

Eisenhardt, K. (1989) innebär detta att den ena parten kan ha ett övertag över den andra, 

på grund av till exempel brist på tillgång till värdefull information, vilket leder till konflikt 

mellan agenten och principalen (Eisenhardt, K. 1989). 

2.2 Revisionsprocessen 

Carrington (2014, s. 115–116) menar att en revisionsprocess kan variera och se olika ut 

beroende på till exempel företagskulturen och den bransch de verkar i. Horsmanheimo 

och Steiner (2017, s. 236) har delat upp revisionsprocessen i tre huvudkategorier: 

  

1) Planering 

2) Granskning  

3) och rapportering/ avslutning.  
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Dessa tre huvudkategorier består även av mindre komponenter enligt figur fyra nedan.  

 

 

Figur 4 Revisionsprocessen, enligt Horsmanheimo, P. & Steiner, M. L (2017, s.236) (egen modifiering) 

De tre huvudkategorierna i revisionsprocessen förklaras vidare i följande kapitel, (2.2.1-

2.2.3)  

2.2.1 Planering 

I revisionsprocessen består första kategorin av planering. Det är mycket viktigt för revi-

sorn att bekanta sig med kundens verksamhet, den miljö som de verkar inom samt den 

finansiella positionen. Revisorn ska kunna få en verklighetsbaserad bild av företaget, af-

färsmodellen samt hur finansieringen ser ut, både inåt och utåt (Carrington 2014, s. 127). 

Att göra en grundlig bedömning av uppdraget betyder även att en riskbedömning görs för 

att kunna fastställa huruvida kundens ställning skulle kunna leda till potentiella hot (Car-

rington, 2014, s. 132–133). Carrington (2014, s. 126–127) förklarar även att under plane-

ringen sätts det upp en revisionsstrategi vilket betyder att revisorn fastställer uppdragets 

omfattning och tidslinje. För att tydliggöra nämner författaren (2014) även att kategorin 

kan tolkas som den övergripande revisionsstretagin och kan associeras med revisorns till-

vägagångssätt, vilket utgör den andra delen av granskningsplanen, det vill säga utförandet 

av revisionen.  

 

I och med att bokslutet ska ge en rättvisande bild av företagets ställning, handlar revision 

mycket om väsentlighet (Carrington 2014, s. 77–78). Därmed har ISA- 320 standarden 

formulerats enligt följande: väsentlighet vid planering och utförande av revision, vilket 

betyder att revisorn från början bör ha god kännedom om både kunden och verksamheten 
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för att undvika att väsentlighetsgränsen äventyras (IFAC 2018, ISA 300). Väsentlighets-

gränsen följer med genom hela revisionsprocessen och om någonting upptäckts som 

skulle ifrågasätta väsentlighetsgränsen, bör den fastställda gränsen justeras och omprövas 

(IFAC 2018, ISA 320). 

 

Horsmanheimo och Steiner (2017, s. 23) betonar även kundernas informationssystem och 

affärsprocesser, som inte bara är en viktig komponent under planeringsfasen utan under 

hela processen. Att revisorn har grundlig kunskap inom dessa två områden från kundens 

perspektiv resulterar även i god revisionspraxis. Carrington (2014, s. 130–131) menar att 

intern kontroll kan sammankopplas med ovanstående påstående men dock från revisorns 

och företagets perspektiv, med hänsyn till verktyg och system för att minimera risken för 

fel eller misstag.  

2.2.2 Granskning 

I enlighet med figur fyra ovan, är granskningen nästa skede i revisionsprocessen. Vad 

som även framkommer ur figuren är granskningens underkategorier, kontroll av processer 

och poster, substansgranskning och kontrollåtgärder. Carrington (2014, s. 130) skriver att 

en revisor kan välja mellan två olika granskningsmetoder för att genomföra granskningen. 

Dessa två metoder är: granskning av företagets interna kontroller eller substansgransk-

ning. Carrington (2014) förklarar fortsättningsvis att vid val av dess metoder bör revisorn 

ta följande i beaktande:  

 

1) Är företagets interna kontroller tillräckligt tillförlitliga. 

2) Vilken av de två metoderna nämnda är den mest kostnadseffektiva.  

 

Trots allt konstaterar Carrington (2014) att metoderna inte alltid uteslutas emot varandra 

utan en kombination av dessa används.  

Kontroll av processer och poster syftar till att både den löpande redovisningen och boks-

lutet granskas och kontrolleras av revisorn och även resultat- och balansräkningsposter 

(Carrington 2014, s. 142–143).  
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Substansgranskning kan även så delas in i två kategorier vilka är:  

 

1) Analytisk granskning & 

2) Detaljgranskning 

 

Vid användning av analytisk granskning ämnar revisorn till att studera och analysera sam-

bandet av både finansiella och icke finansiella data. Användning av denna metod kan 

underlätta revisorns granskning och fungera som revisionsbevis där eventuella samband 

mellan finansiella och icke finansiella data kan lyftas fram som inte varit tydliga i första 

hand. Det kan handla om en jämförelse mellan förväntade belopp, till exempel budget i 

relation till ett faktiskt redovisat belopp. Flyttas fokus till detaljgranskning handlar det 

om att revisorn tillämpar antingen test granskning eller test av saldona, vilket betyder att 

revisorn egentligen granskar verkligheten av siffrorna och beloppen (Carrington 2014, s. 

147-148: ISA 520). Även här konstateras det att en kombination av dessa två metoder 

anses användas av revisorer.  

2.2.3 Rapportering 

Revisionsprocessens sista kategori är rapportering. Syftet med denna kategori, vilket även 

framkommer i figur fyras underkategori för rapportering, är revisionsberättelsen. För att 

lämna ett utlåtande bör hela processen analyseras och sammanfattas gällande det berörda 

uppdraget. Storleken på uppdragen varierar beroende på kundens verksamhet men en re-

visor arbetar sällan helt själv, vilket betyder att alla de som varit inblandade i uppdraget 

även bör sammanfatta och samråda sinsemellan för att säkerställa att allt är i sin ordning 

och att väsentligheten möter revisionspraxis (Carrington 2014, s. 57–58). Även ISA 700 

redovisar om att rapportering sker som en del av granskningsarbetet. Revisorn gör sitt 

utlåtande om de i fråga företagets finansiella rapporter och ekonomiska ställning. Som 

baserar sig på de bevis som samlats in under processen. Revisorn rapporterar både intern- 

och externt, vilket betyder att de reviderade företaget får sin information, till exempel 

ledningen. Men även aktieägare och leverantörer. Rapportering sker även i sin tur till 

olika myndigheter (Carrington 2014, s. 57).  
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2.3 Revisionsriskmodellen 

FAR Online har enligt ISA 200, A34 definierat revisionsrisk enligt följande: ”Revisions-

risk är en funktion av riskerna för väsentliga felaktigheter och upptäcktsrisk. Riskbedöm-

ningen bygger på granskningsåtgärder för att inhämta information som krävs för detta 

syfte och bevis som har inhämtats under revisionen. Riskbedömningen är en fråga om 

professionell bedömning och inte något som kan mätas exakt”. 

 

Enligt Carrington (2014, s. 93–95) kan revisionsriskmodellen beskrivas som en mate-

matisk funktion med olika komponenter och dess förhållande till varandra. Detta bety-

der att revisorerna kan använda denna funktion vid riskbedömningen av klienten samt 

uppdraget i fråga. Som redan tidigare konstaterats utgörs revisionsriskmodellen av re-

visionsrisk som i sin tur består av tre komponenter. Det är även något som Porter et al. 

(2008) lyfter fram där de menar att fastän revisionsriskmodellen kan sättas i formeln 

utav tre komponenter bör modellen tolkas från ett bredare perspektiv, där den kan delas 

in i två olika kategorier vilka är:  

 

1) Risken för att den finansiella redovisningen är väsentligt felaktig & 

2) risken för att revisorn inte upptäcker väsentliga fel i redovisningen. 

 

Dessa två kategorier samarbetar med revisionsriskmodellens tre komponenter enligt föl-

jande: den första kategorin beror på två komponenter från revisionsriskmodellen, inne-

boende risken (IR) och kontrollrisken (KR). Den andra kategorin beror på komponenten, 

upptäcktsrisk (UR) från revisionsriskmodellen. Här bör revisorn göra ett bedömmande, 

huruvida dessa ska iakttas i förhållande till varandra eller som enskilda kategorier och 

komponenter.  

 

Revisionsrisk (RR) kan sammanfattas med tre komponenter: inneboende risk (IR), kontroll 

risk (KR) och upptäcktsrisk (UR). Dessa tre presenteras även i de följande kapitlen. Enligt 

Carrington (2014, s. 97) kan revisionsriskformeln illustreras enligt följande: 
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RR = IR x KR x UR 

Revisionsrisk = Inneboende risk * Kontrollrisk * Upptäcktsrisk 

 

((eng. Audit Risk Model (ARM)) 

   AR = IR x CR x DR 

Audit Risk = Inherent risk * Control risk * Detection risk 

 

ISA 315 ”Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå 

företaget och dess miljö” identifierar även riskerna för väsentliga felaktigheter genom 

revisionsriskformelns två komponenter: IR och CR:  

 

eng. Inherent risk och Control risk:  

= IR * CR = risk of material misstatement (RMM) 

2.3.1 Inneboende risk  

Carrington (2014, s. 96) redovisar begreppet inneboende risk som risken i själva företa-

gets redovisning vilket betyder att kontona och transaktionerna utgör en central del av 

den inneboende risken. Vidare förklarar Carrington (2014) att en företagsledning kan ha 

olika åsikter och synpunkter på hur utformningen av redovisningen ska se ut i relation 

till olika transaktioner och kontons effekt jämfört med redovisningsstandarder. Wus-

temann (2004) har lyft fram fyra komponenter som kan påverka den inneboende risken: 

 

1) Flödet av tillgångar 

2) Redovisnings- och värderingsprinciper 

3) Den ekonomiska situationen i företaget 

4) Teknisk utveckling 

 

Inneboende risken (IR) enligt ISA 200 (p. 13 n:i) definieras enligt följande: 

“Känsligheten hos ett påstående om ett transaktionsslag, ett konto eller en upplysning 

för en felaktighet som skulle kunna vara väsentlig, antingen enskilt eller tillsammans 

med andra felaktigheter, före beaktande av eventuella kontroller”. 
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2.3.2 Kontroll risk  

Enligt Carrington (2014, s. 96–97) handlar kontrollrisken (KR) om den interna kontrol-

len som i sin tur är kopplad till internrevisionen. Det betyder att intern kontroll är en 

mycket viktig aktivitet i företaget och utgör en del av hela företagets kärna. Intern kon-

troll kan ha en dubbelsidig effekt, som fungerar som +- , vilket betyder att med en till-

fredställande internkontroll kan risken i fråga minskas. Det innebär vidare att den andra 

effekten blir vice versa, där en otillfredsställande och bristfällig internkontroll kan leda 

till att risken i fråga i stället ökar och får då motsatt effekt. Carrington (2014, s. 132–

133) menar även att det finns komponenter som kan påverka revisorns bedömning inom 

denna aktivitet, exempelvis kontrollmiljön, företagets storlek och komplexitet samt kun-

skap om olika kontrollsystem. Från de interna kontrollsystemens perspektiv bör de även 

poängteras att de innehåller olika sorters inneboende felaktigheter, vilket resulterar i att 

kontrollrisken egentligen aldrig kan bli noll.    

 

Kontrollrisken (KR) enligt ISA 200 (p. 13 n:ii) definieras enligt följande: ”Risken för en 

felaktighet som skulle kunna finnas i ett påstående om ett transaktionsslag, ett konto el-

ler en upplysning och som skulle vara väsentlig, antingen enskilt eller tillsammans med 

andra felaktigheter, inte förhindras eller upptäcks och rättas i tid via företagets interna 

kontroll”. 

2.3.3 Upptäcktsrisk  

Enligt Carrington (2014, s. 97) är upptäcktsrisken sammankopplad med den interna 

kontrollaktiviteten, där väsentliga fel varken upptäckts eller rättats av den i fråga aktivi-

teten som följd leder till ett vilseledande för revisorn.  

 

I den inneboende risken lyftes det fram fyra komponenter som kan påverka risken i 

fråga. Inom denna kategori har Chang et al. (2008) även lyft fram fyra olika komponen-

ter som kan påverka den i fråga risken, vilket i denna kategori står för upptäcktsrisken.  
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Dessa fyra är följande: 

1) Inkorrekt val av granskningsprocess 

2) Inkorrekt utförande 

3) Missförstånd i granskningsresultaten 

4) Faktorn för avgörande av antal stickprov 

 

Enligt Houston et al. (1999) kan även upptäcktsrisken implementeras i en matematisk 

formel enligt följande: 

 

 

     

   UR=   

   

 

→ Upptäcktsrisken = Revisionsrisken / (Inneboende risken * Kontrollrisken) 

 

Upptäcktsrisken (UR) enligt ISA 200 (p. 13 e) definieras enligt följande: “Risken för att 

de åtgärder som en revisor utför för att minska revisionsrisk till en godtagbart låg nivå 

inte kommer att leda till upptäckt av en förkommande felaktighet som skulle kunna vara 

väsentlig, antingen enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter”.  

2.4 Digitalisering & automatisering 

Inom detta kapitel presenteras samt diskuteras digitaliseringen och automatiseringen som 

fenomen. Vidare studeras olika trender inom revisionen samt dess framtida utveckling 

och Technology Acceptance Model (TAM).  

 

I FAR:s rapport framtidens rådgivning, redovisning och revision - en resa mot år 2025 

har författarna citerat Craig Canarick som i sin tur inspirerades av Dr Ian Malcom. De 

menar att det är i princip omöjligt att sätta stopp på digitaliseringen. Utvecklingen av 

tekniken kommer alltid att hitta nya sätt att hålla sig med och visa sin närvaro (FAR & 

Future, 2013). 

 

Det finns många olika definitioner av ordet digitalisering och vi individer kan uppleva 

samt tolka begreppet på olika sätt, beroende på vårt förhållningssätt. I den dynamiska 

RR 

(IR * KR) 
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världen vi individer för tillfället befinner oss i får vi ta del av den digitala revulotionen, 

vilket kan medföra både för- och nackdelar både för oss som individer men även för vårt 

samhälle. När vi tänker på ordet digitalisering kopplas det ofta till exempelvis internet, 

sociala medier och den ständiga närvaron av mobiltelefonerna. Begreppet är dock mycket 

bredare än så. 

 

Tekinska innovationer ger möjligheter, vilket även innebär att världen förändras i takt 

med innovationen. Således kan digitlaiseringen för närvarnade sägas vara en av de 

starkaste förändringskrafterna i samhället,  där även tekniken skapar nya egenskaper i 

sig (Zuboff, 1988). Zuboff (1988) menar att den tekniska utvecklingen kan bidra med 

ökad informationshantering, flexibilitet, effektivitet och noggrannhet inom olika proces-

ser.  

 

Itkonen (2015) menar att det inte riktigt finns någon tydlig och skarp definition av digi-

talisering, utan klassas snarare som ett syfte att kunna lagra, överföra och bearbeta in-

formation i datorläsbar form. Itkonen (2015) betonar att det handlar om själva processen 

för genomförandet, som är följden av den ekonomiska och sociala förändringen inom 

digitaliseringen.  

Enlig McKinsey Global Institute (2014) menar de att det finns tre olika sätt som digitali-

seringen har påverkat den globala ekonomin. De tre är följande:  

 

1) Fysiska produkter blir digitala tjänster. 

2) Digitala plattformar ökar effektiviteten och förvandlar lokala tjänster till 

internationella. 

3) Digitaliseringen förbättrar effektiviteten i traditionell produktion.  
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Figur 5 Digital Economy and Society Index (DESI) 2019 ranking- Finland (European Commission 2019) 

 

Enligt Digital Economy and Society ranking 2019 (DESI) är Finland rankade först 

bland de 28 EU- medlemsstaterna med poängen 69,9. Det är en förbättring både från fö-

regående år 2018, där Finland hade 66,3 poäng och rankades trea. År 2017 var de ran-

kade på andra plats med 63,7 poäng, vilket betyder en ökning på 6,2 enheter från 2017 

till 2019. I The Digital Economy and Society Index rapporten framkommer även att län-

der i EU har i genomsnitt ett poäng på 52,2, vilket innebär att Finland redan idag övers-

tiger den genomsnittliga poängen marginellt. Finlands befolkning anses även ha ett 

mycket starkt humankapital, det vill säga att befolkningen besitter en hög kompetens 

och kunskap i jämförelse med de andra 28 EU- medlemsstaterna. Vidare gör detta Fin-

land till ett mycket konkurrenskraftigt land där 76 procent av Finlands befolkning anses 

ha grundläggande eller över grundläggande digitala färdigheter, i förhållande till ge-

nomsnittet där EU-medlemsstaterna ligger på 57 procent. I enlighet med vad som fram-

kommer ur grafen är de fem olika kategorier som jämförts länderna sinsemellan:  

 

1) eng. Connectivity: Anslutning  

2) eng. Human capital: Humankapital  

3) eng. Use of Internet services: Användning av internet- tjänster  

4) eng. Integration of digital technology: Integration av digital teknik  

5) eng. Digital public services: Digitala offentliga tjänster   
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Med Finlands ranking som nummer ett av de 28 EU- medlemsstaterna och även rankade 

högt utifrån världsperspektivet, indikerar det att Finland som land bör ha förutsättningar 

för att kunna ta nytta av digitaliseringen och infrastrukturen.  

 

För att verkligen förstå hur mycket och hur snabbt digitaliseringen och automatiseringen 

utvecklas, kan vi kolla ur ett världsperspektiv. Ett intressant exempel är bland annat att 

man i Asien kan genomföra betalningar med sitt öga eller göra uppköp i butiker som 

Amazon Go där allt är uppbyggt kring sensorer och QR-koder. I Finland höjdes år 2019 

den kontaktlösa betalningen från 25 euro till 50 euro, hur förklaras då detta? 

2.4.1 Trender  

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) utförde en undersökning i 

april 2019 om olika termer och begrepp såsom artificiell intelligens, eng. artificial intel-

ligence (AI), maskininlärning, eng. machine learning (ML), språkteknologi eng. natural 

language processing (NLP), dataanalys och robot processautomation eng. data analytics 

and robotic process automation (RPA). I deras undersökning visade sig att 62 procent av 

respondenterna som deltog inte hade hört om de ovanstående begreppen, eller hade hört 

begreppen men hade ingen grundläggande förståelse om det, eller inte riktigt förstod de-

ras betydelse. I undersökningen visade sig att enbart 13 procent av de som deltog i under-

sökningen faktiskt kunde uppleva att de hade en djup förståelse för dessa begrepp (ACCA 

2019).  

 

Vidare i deras rapport, audit and technology 2019 har de på grund av den faktiskt låga 

procenten (13%) i deras undersökning lyft fram totalt 12 stycken olika tekniker och verk-

tyg som kommer att påverka revisionsyrket, där en ökad förståelse bör uppnås för dessa 

termer (ACCA 2019).  Därav har skribenten lyft fram samt redovisat dessa 12 enligt föl-

jande: 

 

Artificial Intelligence (AI): Artificiell Intelligens  

• Med AI skulle vi kunna beskriva begreppet som ordet teknik, där själva tekniken 

möjliggör för till exempel en dator att kunna tänka eller agera som oss människor, 
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det vill säga ett mänskligt tänkande och agerande överförs till tekniken och dator-

program.    

 

Robotic Process Automation (PRA): Robotstyrd processautomation 

• Enligt ACCA (2019) betraktas eng. Robotic Process Automation (PRA) oftast 

som en form av den tidigare nämnda trenden, det vill säga (AI), artificiell intelli-

gens men så är inte fallet. Utan RPA är själva användningen av mjukvara för ar-

tificiell intelligens och kapaciteten för maskinlärning, där uppgifter som tidigare 

gjorts av människor överförts till den i fråga tekniken för att kunna utföra samt 

hantera en hög volym mer effektivare men även snabbare. Man kan säg att ”robo-

ten” är själva mjukvaran som implementeras och körs på en fysisk eller virtuell 

maskin. 

 

Data Analytics: Dataanalys  

• Med hjälp av Data Analytics förbättras kapaciteten för att analysera rådata där 

tekniker och processer används för att kategorisera och identifiera olika beteenden 

och mönster som resulterar i att företagen kan förbättra sin produktivitet samt dess 

marginaler.  

 

Machine Learning (ML): Maskinginlärning 

• ML är en komponent av AI som består av algoritmer och olika metoder för att 

automatiskt kunna skapa mönster och modeller. Om ett system till exempel är 

kodat enligt visa regler för att utföra en uppgift, så till skillnad från ML så lär sig 

den efter sin egna erfarenhet. ACCA (2019) ger även ett exempel på effekten av 

ML där de beskriver företaget Xero som har implementerat ML i sin fakturerings-

process. Resultatet har varit förvånansvärt tillfredställande, efter bara fyra faktu-

ror har programvaran lärt sig snabbt och uppnått 80 procent noggrannhet.  

 

Natural Language Processing (NLP): Naturlig språkbehandling  

• Kortfattat beskriver ACCA (2019) att NLP handlar om datorns förmåga att känna 

igen och förstå mänskligt tal. Detta fenomen kan fylla tomrummet mellan mänsk-

lig kommunikation och datorförståelse.   

 



  Philip Mattsson 

 

 

27 

Deep Learning (DL): Djupinlärning 

• Deep Learning har redan implementerats av företag från Big 4, till exempel an-

vänder KPMG sig av IBM’s Watson för att analysera hypotekslånsportföljer, sam-

tidigt som Deloitte samarbetar med ett kanadensiskt AI juridik företag, Kira 

Systems för att avläsa tusentals komplexa dokument som till exempel olika kon-

trakt och fakturor. ACCA (2019) använder sig även här av ett konkret exempel, 

Googles AlphaGo. Spelet Go där datorn lärde sig själv spela schack och även nya 

drag.   

 

Drone Technology, Internet of Things & Sensor Technologies: Drönare teknik, sakernas 

internet, sensorteknologier 

• Enligt ACCA (2019) används obemannade drönare i en mängd olika situationer, 

där Big 4 även upptäckt potential för detta fenomen. PwC har använt sig av drö-

nare vid värdering av lager, där de enligt dem både förbättrat effektiviteten och 

kvaliteten (ACCA, 2019; PwC, 2019). Med IoT har fenomen inom denna kategori 

vuxit fram och utvecklats.  

 

Distributed Ledger Technology (DLT): Distribuerad databasteknik  

• I huvudsak är DTL en databas som i sin tur delas mellan datorer världen över, som 

betyder att det skapar en decentraliserad miljö. Till exempel Blockchain som ex-

empel, alla Blockchain är DTL, men alla DTL är inte Blockchain. DTL registrerar 

transaktioner, och som utbyte till exempel tillgångar eller data blanda de medlem-

mar som ingår i de decentraliserade nätverket.   

 

Smart Contracts: Smarta kontrakt 

• ACCA (2019) beskriver Smart Contracts som ett underlag för kryptovalutor, 

såsom Bitcoin. Smart Contracts kan jämföras mot precis vanliga kontrakt, fysiska 

fastän dessa är helt digitala, ett dataprogram som är lagrat i Blockchain. Med 

Smart Contracts kan tredjepartsleverantörer egentligen uteslutas och ersättas med 

Smart Contracts.  

 

 

 



  Philip Mattsson 

 

 

28 

Cloud Technologies: Molntjänster 

• Enligt ACCA (2019) betyder termen Cloud technologies lagring och åtkomst. Vi-

dare förklaras detta med att man genom denna teknologin kan lagra samt få åt-

komst till data och program via internet (molnet) i stället för att lagra allt på da-

torns hårddisk (ACCA 2019). 

2.4.2 Technology Acceptance Model (TAM) 

En mycket uppskattad modell inom området för att både kunna bygga en förståelse om 

hur individer tar i bruk samt även hur individer godtar ny teknik är Technology Accep-

tance Model (TAM), eller den svenska benämningen: informationssystemteorin. Fred, D. 

Davis utvecklade denna modell 1989 utifrån TRA- modellen, The Theory of Reasoned 

Action som framtogs av Fishbein och Ajzen (1975). TAM- modellen illustreras nedan 

enligt figur sex och förklaras även därefter.  

 

 

Figur 6 Technology Acceptance Model (Davis, F.D. 1989) 

Som figur sex illustrerar ovan består modellen av sex stycken lådor vilka är följande, 

presenterade från vänster: 

 

• eng. External Variables: Externa variabler 

• eng. Perceived Usefulness (U): Uppfattad användabrerhet  

• eng. Perceived Ease of Use (E): Uppfattad användarvänlighet  

• eng. Attitude Toward Using (A): Attityd mot användning 

• eng. Behavioral Intention to Use (BI): Beteende avsikt att använda  

• eng. Actual System Use: Faktisk systemanvänding  
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Från vänster enligt figur sex har vi första lådan som är de externa variablerna. De ex-

terna variablerna sammankopplas med uppfattad användarbarhet (U) och uppfattad an-

vändarvänlighet (E), vilka enligt Davis (1989) kan ses som de två viktigaste faktorerna 

som påverkar användarens beslut om hur och när de kommer att använda och ta i bruk 

ny teknik. Och precis som figur sex illustrerar med pilarna från de externa variablerna, 

uppfattad användarberhet (U) och uppfattad användarvänlighet (E) påverkar dessa vari-

abler följande låda i modellen, attityd mot användning (A). På samma sätt bildar denna 

modell ett flöde där varje låda påverkar den andra, vilket betyder att attityd mot använd-

ning (A) påverkar sedan avsikten för användning (BI) vilket vidare leder till använda-

rens faktiska systemanvändning (Davis. F. D, 1989). Resultatet kan antingen bli positivt 

eller negativt vilket i sin tur leder till att effekten av resultatet påverkas i form av den 

sista lådan, faktiskt systemanvändning. Detta beror på individens inställning till tekni-

ken och utvecklingen, eller själva användaren i detta sammanhang. Enligt (Davis, 1989) 

finns det två huvudfaktorer som bör tas i beaktande som leder oss tillbaka till: 

 

1) Uppfattad användarberhet (U) exempelvis skulle individens jobbprestanda för-

bättras med implemetering av använding av ett visst system. 

2) Uppfattad användarvänlighet (E) idividens inställning till att lära sig ny teknik 

och nya system i relation till tid och resurser.  

Blir inflytandet positivt från början av de externa variablerna leder detta sannolikt till 

sista lådan i modellen, faktisk systemanvändning där individen beslutar sig för att an-

vända sig av teknologin. Visar det sig bli negativt, blir effekten omvänd och individen 

beslutar sig sannolikt för att inte ta i bruk eller använda sig av teknologin (Davis. F. D, 

1989).  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras i relation till ämnesvalet och 

syftet för avhandlingen. Den tidigare forskning som presenteras är fokuserad på de 

mest centrala delarna för avhandlingen, det vill säga revisionsprocessen, revisionsrisk-

modellen, digitalisering och automatisering inom revisionen. Detta kapitel fungerar 

som stöd vid analysen för den empiriska delen av avhandlingen, där till exempel resul-

taten och perspektiven kan sättas i relation till varandra.  

 

I och med att avhandlingens ämne är så pass aktuellt finns det mycket forskning som är 

relevant inom detta område. Många tidigare studier fokuserar specifikt på till exempel 

artificiell intelligens, Big Data och Blockchain inom olika områden och från olika syn-

vinklar. Dessa är och har också varit mycket aktuella ämnen att diskutera, där några av 

dem även lyfts fram tidigare i avhandlingen under kapitel 2.4.1. Går vi tillbaka till bok-

föringens historia så får vi gå många år tillbaka, vilket betyder att en hel del forskning har 

gjorts inom ramen för redovisning inom många olika områden. Även fenomenet digitali-

sering och automatisering har existerat sedan många år tillbaka, även om ämnet kanske 

först under de senaste 20 åren har vuxit fram mer och mer. Det här betyder att det redan 

inom detta område har funnits en hel del forskning, där jag förmodar att forskningen inom 

detta område kommer att fortsätta utvecklas i en snabb takt. Som tidigare nämnt i det 

första kapitlet, står vi individer samt många olika branscher inför en förändring på grund 

av samhällets utveckling. Med detta i åtanke anser jag att en kombinerad forskning inom 

revision och digitalisering definitivt kommer att utvecklas inom de kommande åren.  

 

För att hålla avhandlingen på samma nivå från början till slut har jag har valt att koncen-

trera mig på forskning från 2000-talet. Sedan millennieskiftet har tekniken utvecklats 

mycket och fenomenet digitalisering har expanderat. Genom att fokusera på forskning 

från 2000-talet möjliggör det en inriktning på rätt saker, samt kunna relatera, förstå och 

analysera revisorns roll och verksamheten i anslutning till avhandlingen syfte och aktua-

litet. Jag anser även att dessa är viktiga faktorer för att kunna uppnå bästa möjliga resultat.  



  Philip Mattsson 

 

 

31 

3.1 Manita, R; Elommal, N; Braudier, P & Hikkerova, L (2020) 

Manita, R. et al. (2020) analyserar kring revisorernas viktiga funktion i sin artikel The 

digital transformation of external audit and its impact on corporate governance. Manita, 

R. et al. (2020) har genomfört en kvalitativ studie med totalt 18 intervjuer från de fem 

största revisionsföretagen i Frankrike (Big 4: KPMG, Deloitte, EY, PwC) och Mazars. 

Syftet med deras forskning är att studera hur digitaliseringen har påverkat både revisorer-

nas roll och själva revisionsverksamheten.  

Manita, R. et al. (2020) lägger speciell tyngd vid att reaktionen på digitaliseringen 

skapar en viss oro då den mänskliga faktorn eventuellt minskar mer och mer, och revis-

ionens relevans och kvalitet ställs då i fråga. Det har likväl betonats av både Gullkvist 

(2005) och Carrington (2014) tidigare i avhandlingen. Vidare förklarar Manita, R. et al. 

(2020) att fastän nya lagar och direktiv har utvecklats för att kunna reglerar revisorernas 

kontrollfunktion, kvarstår oron från intressenterna om revisionskvaliteten. För att kunna 

uppnå en tillfredställande balans i förhållande till hela intressentmodellen har Manita, R. 

et al. (2020) konstaterat att revisionen bör utvecklas av följande tre skäl:  

 

1) I och med att det är främst aktieägarna som är i behov av informationen, anser 

de att det är en tjänst som de inte skulle behöva vara oroliga för att den inte är 

tillräckligt rättvisande eller att kvaliteten inte håller.   

2) Rapporterna som utfärdas baserar sig i historiska data, vilket inte direkt medför 

några konkreta framtidsvärden för alla i intressentmodellen.  

3) På grund av lagar och direktiv har revisionsrapporrtena standardiserats, vilket 

betyder att rapporterna inte direkt uppfyller de faktiska specifika behoven för in-

dividen vid olika beslut.  

Detta har även resulterat i att företagsledare kan se revisionen mer som en kostnad än en 

nödvändig funktion, på grund av den historiska data (Manita, R. et al. 2020). När tekni-

ken inte direkt kan uteslutas är det viktigt för företagen att både se över sin affärsplan 

och strategi, i och med att digitaliseringen ändrar mer på revisionen och inte vice versa. 

Att utnyttja digitaliseringen kan även betyda att företagen kommer närmare sina kunder 

och får en bättre relation till dem genom till exempel förbättrade, lättare och djupare 

analyser. I vilket fall som helst, handlar mycket inom revisionsyrket om standardiserade 
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och reglerade tjänster vilket inte alltid går hand i hand med digitaliseringens utveckling 

(Manita, R. et al. 2020).  

 

Manita, R. et al. (2020) har använt sig av principal-agent-teorin i sin studie, där även 

olika kopplingar till intressentteorin gjorts. De har konstaterat att fastän många olika te-

orier är framtagna är principal-agent-teorin den som använts mest inom detta område. 

Intressentteorin har undersökts för att kunna förstå kopplingen mellan alla olika parter 

samt revisorns roll. Principal-agent-teorin har Manita, R. et al. (2020) konstaterat att te-

orin har utvecklats sen den framtogs och fått ett bredare perspektiv än vad den hade 

förut, det vill säga förhållandet mellan ägare och företagsledare. Här menar Manita, R. 

et al. (2020) att revisorn inte har samma roll som den tidigare haft från principal-agent-

teorins synvinkel. Revisorn får en allt mer bredare roll och fungerar som agent inte en-

bart till företagsledarna utan till alla intressenter, vilket även betyder att revisorns roll 

har förändrats från den traditionella principal-agent-teorin (Manita, R. et al. 2020 se 

Freeman, R.E 1984).   

 

Manita, R. et al. (2020) sammanfattar studien med att resultaten indikerar åtminstone att 

fem huvudkategorier påverkar både revisorns roll och revisionsverksamheten:  

 

1) Revisionsrelevansen kommer att förbättras med digitaliseringen.  

2) Punkt ett möjlligör att företagen kan utöka sin service genom nya tjänster. 

3) Genom nya tjänster förbättras granskningskvaliteten med hjälp av analysverk-

tyg.  

4) Digitaliseringen medför även en mer utvecklad och nyare revisorprofil.  

5) Digitaliseringen gör det även möjligt att utöka innovationskulturen för revisions-

företag.  

Med dessa fem huvudkategorier menar Manita, R. et al. (2020) att företagens styrning, 

kontroll och ledning kommer att förbättras. Detta kommer även att resultera i att kvali-

teten på revisionen kommer att öka och samtidigt gynna hela intressentmodellen för mer 

fullständig och tillförlitlig information. Från revisorernas synvinkel konstaterar Manita, 

R. et al. (2020) med hjälp av deras intervjuer att investering och implementering av tek-

nik, såsom nya system och processer är en kostnadsfråga. Dessa investeringar leder 

dock till att revisorernas arbete effektiveras vad gäller både tiden och mängden arbete. 
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En av de intervjuade från Manita, R. et al. (2020) undersökning betonade att om en ar-

betsuppgift krävt tre till fyra arbetsdagar har digitaliseringen gjort så att dessa kan utfö-

ras mycket snabbare, vilket sparar både tid och pengar. Även i undersökning av The As-

sociation of Chartered Certified Accountants (ACCA), där till exempel behandling av 

fakturor med hjälp av (ML) effektiverat processen och som till största delen utförs av 

system. Som konstaterades tidigare i kapitel 2.4.1 hade systemen redan efter fyra faktu-

ror lärt sig 80 procent noggrannhet, vilket motsvarar de resultat Manita, R. et al. (2020) 

kom fram till i sina intervjuer. Med intjänad tid för revisorerna möjliggör detta även att 

under tidsperioder när det är som mest stressigt, till exempel när böckerna ska stängas 

och revisionsberättelsen ska godkännas och publiceras, kan revisorerna fokusera och 

sätta mer tid på områden med högt mervärde, göra djupare analyser på eventuella fel 

samt göra en mer grundlig riskbedömning vilket resulterar i mervärde för kunden (Ma-

nita, R. et al. 2020).  

 

För mig personligen är både revisorernas framtida roll och verksamheten mycket intres-

santa men även mycket värdefulla områden att undersöka, just på grund av den posit-

ionen alla som studerar inom området befinner sig i. Både Manita, R. et al. (2020) samt 

de intervjuer de har genomfört har visat att en stark grund och förståelse fortfarande be-

hövs. Yrket kommer dock att kräva en djupare kunskap inom databehandling och erfa-

renhet inom analytiska verktyg, vilket sätter både utbildningar och individernas färdig-

heter och kunskaper på test.  

3.2 Voiculescu, A & Brumbescu, S. S (2014) 

Alina Voiculescu och Sorina Simona Bumbescu (2014) har i deras studie Explaining the 

audit risk and its components: A comparative case- study based on audit reports utfört 

en fallstudie med hjälp av specifika lagstiftningar och finansiella rapporter. Syftet med 

deras forskning är att både kunna förklara samt bygga en bredare kunskap för revisions-

risken samt dess komponenter: inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisken.  

 

Stora och märkbara händelser i världen så som Enrons konkurs, finanskrisen och lågkon-

junkturen i samhället har bevisat mänskliga fel och brister i systemet där manipulering av 

olika finansiella rapporter och bedrägeri står som ansvariga. Det är inte bara en eller två 
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parter som påverkas i fall som dessa, utan hela intressentmodellen som tidigare redovisa-

des i kapitel 2.1.2. Voiculescu och Bumbescu (2014) menar att i fall som dessa har revi-

sorernas kunskap och oberoende fyllt upp en allt mer viktigt funktion i det marknadseko-

nomiska systemet. Voiculescu och Bumbescu (2014) lägger speciell vikt vid redovisning-

ens betydelse och mål som de förklarar enligt följande: ”balance sheet, income statement, 

cash flow and notes to annual accounts” och bör ge en rättvisande och ärlig bild av före-

tagens finansiella position. Detta betonades även tidigare i kapitel 2.1 av både Horsman-

heimo och Steiner (2017) och Carrington (2014) där Horsmanheimo och Steiner menade 

att den mest centrala rollen som revisorn besitter är att det som granskas är pålitligt och 

tillförlitligt, och med tanke på deras position som experter i samhället bör de i sin yrkes-

roll försäkra detta. Carrington (2014) konstaterade även att revisionens kärna cirkulerar 

kring begreppen: försäkran, förbättring och försäkring. Voiculescu och Bumbescu 

(2014) menar även att på grund av den komplexa yrkesrollen revisorerna befinner sig i 

med nya lagar, direktiv och rekommendationer samt utvecklingen av hela branschen i 

relation till digitaliseringen ökar riskerna för både bearbetning men även för utförandet 

av arbetet.  

 

Tidigare i denna avhandling har de olika ISA- standarderna enligt dess kategorier redo-

visats där även några specifika standarder redovisats mer på djupet. Voiculescu och Bum-

bescu (2014) tar även upp risken från den europeiska redovisningslagstiftnings synvinkel, 

där de även redovisar för olika ISA- standarder, bland annat ISA 400 som går under ka-

tegorin planering och intern kontroll. ISA 400 definieras enligt följande: risk assessment 

and internal control. ISA 400 har definierat revisionsrisken enligt följande: “the proba-

bility that the auditor gives an inappropriate audit opinion if the financial statements are 

significantly misstated and has three components: inherent risk, control risk and detec-

tion risk” (Voiculescu och Bumbescu 2014: ISA 400).  

 

Voiculescu och Bumbescu (2014) går vidare in på revisionsriskmodellen samt dess kom-

ponenter, det vill säga inneboende risken, kontroll risken och upptäcktsrisken. Den inne-

boende risken är den första komponenten i revisionsriskmodellen som definieras om ett 

antagande görs att det inte finns angränsande intilliggande interna kontroller. Den andra 

komponenten i revisionsriskmodellen är kontrollrisken där enligt Voiculescu och Bum-

bescu (2014) bedömer revisionsrisken som hög, medel eller låg som sedan utförs i två 
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steg. Först sker den preliminära bedömningen där själva redovisningen och interna kon-

trollen effektivt granskas för att undvika betydande felaktigheter. Efter detta sätter revi-

sorn vanligtvis risken som hög beroende på bedömningen och fastställande av den interna 

kontrollen. Utifrån den preliminära bedömningen, utförs steg två där den slutliga bedöm-

ningen sker utifrån resultaten av kontrolltesterna. Enligt ISA 400 rekommenderas en ge-

mensam bedömning av den inneboende risken och kontrollrisken för att kunna uppnå en 

så låg grad av risk som möjligt (Voiculescu och Bumbescu 2014: ISA 400). Följande 

komponent i revisionsriskmodellen är upptäcktsrisken, här menar Voiculescu och Bum-

bescu (2014) att denna risk aldrig kan reduceras till noll, eftersom revisorn i princip aldrig 

kontrollerar allting själv.  

 

Nedan presenteras och förklaras den acceptabla nivån för upptäcktsrisken enligt ISA 400.  

 

 

Tabell 1 Förhållandet mellan komponenterna till revisionsrisk (ISA 400) 

Från vänster, eng. Auditor’s assessment of inherent risk, revisorns bedömning av innebo-

ende risk. På högra sidan högst upp, eng. Auditor’s assessment of control risk, revisorns 

bedömning av kontrollrisken. Det grå området i tabellen är upptäcktsrisken, som sedan 

bildar revisionsriskmodellen: RR = IR x KR x UR.  

Förhållandet i tabellen samt mellan riskerna är enligt följande: Jämförs alla tre risker, 

inneboende risken, kontroll risken och upptäcktsrisken. Om till exempel både innebo-

ende risken och kontrollrisken är höga bör den acceptabla nivån för upptäcktsrisken 

vara låg för att kunna minska RR: revisionsrisken till en acceptabel låg nivå.  

 

Resultatet från Voiculescu och Bumbescu (2014) studie explaining the audit risk and its 

components: A comparative case- study based on audit reports indikerar att både den 
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inneboende risken och kontrollrisken är kopplade till varandra, därmed bör de även ut-

värderas med varandra. Voiculescu och Bumbescu (2014) kom även fram till att upp-

täcktsrisken kan variera beroende på revisorns kompentens för granskningsförfaranden. 

Beroende på hur mycket arbete revisorn lägger ner på detta leder det antingen tillräck-

ligt eller otillräckligt för att göra en rätt/ fel tolkning av resultaten. Detta hänger enligt 

Voiculescu och Brumbescu (2014) ihop med den professionella bedömningen, det vill 

säga hur väl revisorn känner till/ bekantat sig med klientens verksamhet, hur väl revi-

sorn fastställt uppdragets omfattning och tidslinje samt övervakningen och gransk-

ningen av arbetet.  

3.3 Zaiceanu, A. M; Hlaciuc, E & Lucan, A. N. C (2015) 

Zaiceanu, Hlaciuc och Lucan (2015) har i deras studie Methods for Risk Identification 

and Assessment in Financial Auditing konstaterat att identifiering och bedömningen av 

risken är ett mycket viktigt skede i revisionsprocessen i och med att, precis som Voicu-

lescu och Brumbescu (2014) konstaterat, att hela intressentmodellen kan påverkas på ett 

eller annat sätt beroende på revisorernas förfarande. Zaiceanu, Hlaciuc och Lucan 

(2015) konstaterar även i sin artikel att när samhället utvecklas med nya trender och me-

toder som tas fram bör även det klassiska förfarandet uppdateras. Här lägger de en spe-

ciell tyngdpunkt vid kunskap, där de menar att kunskap är nyckeln till framgång men 

man bör även kunna anpassa kunskapen till utvecklingen och trenderna. Det även något 

som bestyrks av både Gullkvist (2015) och Elliot (1992). I studien av Zaiceanu, Hlaciuc 

och Lucan (2015) har de använt sig av tre olika modeller i relation till risk och teknikut-

vecklingen: eng. Audit Risk Model (ARM), Bayes Theorem och Belief Function.  

 

Zaiceanu, Hlaciuc och Lucan (2015) har använt sig av Roberts, R och Dwyer, P (1998) 

studie: An Analysis of Materiality and Reasonable Assurance: Professional Mystifica-

tion and Paternalism in Auditing. Roberts och Dwyer (1998) menar att ett nyckelord 

inom revisionsarbetet är eng. reasonable assurance. Med detta nyckelord ska informat-

ionen som framställts till de finansiella rapporterna ge en rättvisande bild till alla inblan-

dade parter, trots det påpekas att 100 procent anses vara sällsynt och att en liten risknivå 

alltid finns (Zaiceanu, Hlaciuc och Lucan 2015 se Roberts & Dwyer 1998). Det kan 

även återspegla sig i vad som tidigare diskuteras i avhandlingen.  
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Till skillnad från den tidigare studien som presenterades av Voiculescu och Brumbescu 

(2014) där fokus var kring förhållandet mellan de olika riskerna i relation till de lika ni-

våerna, hög, medium och låg, argumenterar Zaiceanu, Hlaciuc och Lucan (2015) kring 

hur mycket information som faktiskt behövs samlas in och användas eller vice versa i 

relation till både revisorns kunskap men även för den information som publiceras för att 

uppnå den reasonable assurance nivån. Zaiceanu, Hlaciuc och Lucan (2015) har även 

utforskat den så kallade Bayes Theorem, vilken är en sannolikhetsteoretisk modell fram-

tagen av Thomas Bayes. Enligt Zaiceanu, Hlaciuc och Lucan (2015) finns det en rad 

olika modeller som kan användas inom sannolikhetsläran, men menar att Bayes Theo-

rem anses vara en av de mest använda statistiska modellerna inom revision. Zaiceanu, 

Hlaciuc och Lucan (2015) menar däremot att fastän en rad olika modeller finns tillgäng-

liga inom ramen för både sannolikhet för att kunna förutspå, drivs samhället mer och 

mer åt det IT styrda hållet. Vilket har lett till att analysförfarandet anses ha ökat med 

olika trendanalyser, såsom analys av finansiell rapportering, statistik analys med mera. 

Informationsutvinning är också en ökad trend, där huvudsyftet för informationsutvin-

ning är att kunna komma åt den mest viktigaste informationen i en så lätt och förståbar 

struktur som möjligt. Informationsutvinning kan resultera i att den data som behövs blir 

både lättare att analysera och förstå.  

 

Zaiceanu, Hlaciuc och Lucan (2015) redovisar för att fastän Audit Risk Model (ARM) 

är den internationella standardmodellen och även den som används mest, behöver det 

inte betyda att den är den mest effektivaste och säkraste för att minimera riskerna. Det 

är konstaterat att den nya tekniken styr oss individer och vårt arbete i allt större grad. 

Zaiceanu, Hlaciuc och Lucan (2015) förslår att i stället för att revisorerna försöker för-

nya sin kunskap i takt med tekniken, skulle man ta nytta av tekniken och försöka göra 

systemen så pass smarta och kunskapsrika som möjligt. Vilket skulle resultera i att revi-

sorerna får behålla sin höga kunskap inom revision men systemen skulle kunna lösa det 

tekniska och statistiska. Zaiceanu, Hlaciuc och Lucan (2015) nämner även att den 

mänskliga faktorn inte får glömmas bort, eftersom det fortfarande är revisorerna med 

sin värdefulla yrkeserfarenhet och personliga syn som gör tolkningen av resultatet. Det 

är fortsättningsvis svårt idag att helt och hållet eliminera den mänskliga faktorn från 
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hela ekvationen, men vad framtiden tycker om detta är ett faktum forskare i framtiden 

bör komma tillbaka till.  

3.4 Gullkvist, B (2005) 

År 2005 publicerades Benita Gullkvists doktorsavhandling: Det elektroniska pappret i 

redovisningen- Studier i förhållningssätt och följder bland redovisningens yrkesmänni-

skor. Forskningen genomfördes under perioden 1999 till 2005 och kombinerades av 

både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Gullkvist (2005, s.23–25) besva-

rade forskningens syfte och mål med hjälp av enkätstudier och intervjuer. Målgruppen 

för forskningen bestod av revisorer och anställda på bokförings- och revisionsbyråer, 

exempelvis bokförare och interna controllers. Vidare avgränsades forskningen till Fin-

land, medan intervjuerna ytterligare avgränsades till fyra orter: Helsingfors, Tammer-

fors, Vasa och Uleåborg och till målgruppen anställda hos fyra internationella revisions-

byråer (Gullkvist 2005, s.76).  

 

Gullkvist (2005, s. 5) har använt sig av följande forskningsfråga: Hur uppfattar redovis-

ningens yrkesmänniskor elektroniska redovisningssystem? Forskningsfrågan är den hu-

vudsakliga frågeställningen för forskningen. Vidare har två stödfrågor använts. Genom 

enkätstudien identifierade Gullkvist (2005) faktorer för åsikter och förväntningar inom 

målgruppen för en papperslös bokföring, vilket besvarade den första stödfrågan: vilka 

faktorer kan ha / har betydelse för attitydbildningen? Genom intervjustudien fokuserade 

Gullkvist (2005) på att undersöka och förstå målgruppens synvinklar gällande följder av 

och faktorer i relation till de elektroniska redovisningssystemen. Detta besvarade den 

andra stödfrågan: hur förhåller sig bokförare och revisorer till elektroniska redovis-

ningssystem?  

 

Bankkontoutdragen som började fungera som verifikationer, dataöverföring och arkive-

ringsmetoder som togs i bruk resulterade även i utvecklingen av den elektroniska bokfö-

ringen (Vahtera & Salmi, 1998 se Gullkvist 2005, s. 32). Användningen av datorteknik 

och datorprogram har pågått sedan många år tillbaka. Dahlberg (2004, se Gullkvist 

2005, s. 39) menar att elektronisk ekonomiförvaltning varken handlar om utnyttjandet 
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eller användandet av teknik, utan snarare om att automatisera och eliminera onödiga 

uppgifter i arbetsprocessen.  

 

Manson et al. (2001 se Gullkvist 2005, s. 5) menar att informationstekniken kan delas in 

i två olika kategorier:  

 

1) Attityderna och beteendet kan påverkas av införandet av ny teknik & 

2) Detta leder även till utveckling inom organisationens processer och strukturer. 

 

Utifrån dessa två kategorier påverkas ett företag på olika vis. Gullkvist (2005, s. 5) beto-

nar även att det är viktigt att ta ställning till individen i och med att denne är en mycket 

viktig del av hela organisationen.  

 

Tidigare forskning som gjorts inom detta ämne, exempelvis Lucas (1981); Davis 

(1989), Davis et al. (1989) och Igbaria (1993), har fokuserat kring individens inställning 

och acceptans, vilket visat sig vara avgörande faktorer för att framgångsrikt både ta i 

bruk och använda sig av ny teknik (Gullkvist 2005, s. 13). Gullkvist (2005, s. 59) har 

även använt sig av Technology Acceptance Model (TAM- modellen) av Davis et al. 

1989) för att undersöka dessa faktorer och termer.  

 

Som nämnt tidigare, bestod den empiriska delen av Gullkvists forskning både av en 

kvantitativ och en kvalitativforskning. Inom den kvantitativa forskningen utfördes en-

kätstudier där enkäten skickades ut till 285 stycken personer varav forskaren fick 177 

svar. (Gullkvist 2005, s. 84) Den kvalitativa forskningen gjordes via fysiska semistruk-

turerade intervjuer med 20 personer, varav en intervju via telefon (Gullkvist 2005, s. 

129). Från den kvalitativa undersökningen konstaterar Gullkvist (2005) att utvecklingen 

inom revisionen och dess digitalisering befinner sig i en övergångsfas. Gullkvist (2005) 

konstaterar trots det att resultaten från både enkätundersökningen och intervjuerna visar 

på en positiv inställning till utvecklingen samt dess egenskaper inom arbetsprocesserna.  

 

Som konstaterats tidigare sträcker sig revisionen och den traditionella bokföringen långt 

tillbaka i tiden. Nuförtiden kopplas däremot revision oftast ihop med informationstek-

nik, processer och system, men grundidén är dock den samma. Gullkvist (2005) menar 
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att man kan skilja på olika informationssystem och dess mening. Redovisningens in-

formationssystems viktigaste uppgift är att kunna bidra med viktig och värdefull in-

formation till beslutsfattarna. Precis som det behövdes människor för att utföra arbetet 

vid den traditionella bokföringen, behövs det fortsättningsvis människor men som idag 

samarbetar med ny teknik. Denna utveckling har förändrat synsättet på hur den tradit-

ionella bokföringen utförts gentemot hur den mer systembaserade revisionen utförs. 

Gullkvist 2005 (se bl.a. Bodnar & Hopwood 1990; Vushing 1974: Moscove et al. 2001) 

menar att från det traditionella synsättet kan ett system bestå utav tre olika komponen-

ter: registrering, behandling och rapportering, vilket samtidigt kan jämföras med hur ar-

betsprocessen ser ut vid utförandet av revision och Carringtons (2014) process: plane-

ring, granskning, rapportering. På det här sättet kan man se en direkt koppling mellan 

teknik, system och revision.  

 

Figur 7 Ett informationssystems komponenter (O'Brien 2003) 

Gullkvist (2005) har använt sig av ovanstående modell utformad av O’brien 2003 för att 

tydliggöra bilden av ett systems koncept. Modellens kärna består av de tidigare nämnda: 

 

1) eng. input: registrering av data 

2) eng. process: bearbetning av av data 

3) eng. output: slutprodukt/ rapportering 
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Utöver dessa tre komponenter styrs modellen även utifrån två andra variabler: eng. con-

trol of system performance, kontroll av systemets prestanda och eng. storage of data re-

sources, lagring av dataresurser. Båda är viktiga variabler för att ha ett väl fungerande 

system med önskvärd prestanda. För att få en tydligare uppfattning om både teknik och 

system i relation till ämnet har även detta perspektiv lyfts fram i intervjuerna.  

4 METOD 

Avsikten med detta kapitel i avhandlingen är att beskriva och förklara de metoder och 

tillvägagångsätt som använts för att utföra den empiriska delen av avhandlingen. Ka-

pitlet behandlar även forskningsfilosofin med centrala begrepp i relation till avhand-

lingen.   

4.1 Forskningsfilosofi 

Hopper och Powell (1985) framför i sin artikel Making sense of research into the orga-

nizational and social aspects of management accounting: A review of it´s underlying as-

sumptions att ingen forskning är helt objektiv eller fri från värderingar. Hooper och Po-

well (1985) har även använt sig av Burrell och Morgans ramverk enligt följande:  

 

    The subjective- objective dimension 

 

The subjective 

approach to 

social science 

 The objectivist 

approach to 

social science 

 

Nominalism 

 

           ontology                 → 

 

Realism 

 

Anti- positivism 

 

       epistemology           → 

 

Positivism 

 

Voluntarism 

 

       human nature         → 

 

Determinism 

 

Ideographic 

 

       methodology          → 

 

Nomothetic 

Tabell 2 Schema för att analysera antaganden om samhällsvetenskapens natur (Burrell & Morgan 1979, s. 3) 
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Ramverket ovan enligt tabell 2, den subjektiva- objektiva dimensionen, som Burrell och 

Morgan (1979, s. 3) kallar detta ramverk. Ramverket är indelat i två huvudkategorier där 

den vänstra sidan består av eng. the subjective approach to social science och den högra 

sidan som består av eng. the objectivist approach to social science. Vidare förklara Burrell 

och Morgan (1979, s. 2–3) att ramverkets mest centrala delar består av den mittersta ka-

tegorin, det vill säga eng. ontology, epistemology, human nature och methodology. 

Svenska benämningar för dessa skulle bli följande, ontologi, epistemologi, människans 

natur och metod.  

 

För att gå vidare med dessa fyra begrepp samt öka förståelse för dem, delar man upp dem 

enligt ramverket ovan och börjar med den subjektiva synvinkeln. Från den subjektiva 

synvinkeln kopplas ontologin ihop med nominalist, vilket hänger ihop med uppfattningar 

som i sin följd helt beror på människans medvetande. Epistemologi från den subjektiva 

synvinkeln går ihop med antipositivism, där kunskapen är baserad på erfarenhet. Följande 

begrepp i Burrell och Morgans ramverk är, människans natur som förhåller sig till miljön 

där människans natur är frivillig. Det sista begreppet från den subjektiva synvinkeln är 

metodologi som sammankopplas med det ideografiska synsättet. Vilket betyder att man 

undersöker hur människan ser och tolkar värden samt dess fenomen. Från det objektiva 

perspektivet är ontologi relaterat till realism där verklighetsperspektivet inte är beroende 

av observatören. Epistemologi sammankopplas med positivism, som hänger ihop med 

kunskapens art samt kopplingen och sambandet till kunskap, vilket gör kunskapen till sin 

art överförbar. Människans natur kopplas samman med begreppet determinism, där natu-

ren och miljön relateras till den mänskliga aktiviteten. Det sista begreppet från det objek-

tiva perspektivet är metodologi som i sin tur benämns som nomotetisk inom denna kate-

gori, där verkligheten förklaras och kontrolleras med allmänna lagar och strukturer (Bur-

rel och Morgan 1979, s. 4–6).   

 

Sammanfattningsvis styrs ramverket av Burrell och Morgan (1997) av de två huvuddi-

mensionerna: subjektiva- och objektiva perspektivet, som sedan delas in i olika kompo-

nenter som i sin tur påverkas av den centrala delen i ramverket, eng. ontology, epistemo-

logy, human nature, methodology. I det subjektiva perspektivet är kunskap subjektiv och 
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erfarenhetsbaserad, där verklighet och uppfattningar är beroende av individens uppfatt-

ning. Om fokus emellertid ligger på det objektiva perspektivet, blir verkligheten obero-

ende av individen och som nämndes tidigare blir kunskap objektiv och därmed även över-

förbar (Burrell och Morgan 1997, s. 1–3).  

 

Ryan, B et al. (2012, s. 35) menar att vikten kring forskningsmetodiken ligger kring fe-

nomenets art som ska studeras, där fokus i denna avhandling ligger kring revisorernas 

uppfattning. Författarna (2012) förklarar vidare att allt hänger ihop med varandra och 

kan tolkas som en process med olika dimensioner som relaterar till varandra. Vilket be-

tyder att de antaganden som finns hos forskaren om fenomenets verklighet (ontologi) 

påverkas hur kunskapen kan erhållas om de i fråga fenomenet som utförs (epistemo-

logi). Det i sin tur påverka hela processen som forskningen bedrivs av (metodik). Ryan, 

B (2012, s. 36) et al. poängterar även att metodik är relaterad till forskning, och vice 

versa innehåller den både de ontologiska och epistemologiska dimensionerna. Något 

som även Peile och McCouat (1997, s. 344) betonar är att utgångspunkten för den filo-

sofiska forskningen ligger kring ontologi och epistemologi, som kort presenteras i föl-

jande kapitel, (4.1.1 och 4.1.2).  

 

Med ovanstående forskningsfilosofiska synsätt samt Burrell och Morgans (1997) ramverk 

kan denna avhandlingen styras av det subjektiva perspektivet, i och med att avsikten och 

målet med avhandlingen är att kunna förstå och förklara. Vilket betyder ett sökande efter 

förhållningen och medvetenheten hos revisorerna samt dess professionalism baserat på 

kunskap och erfarenhet. Från det ontologiska synsättet är denna avhandling nominalistisk 

i och med att skribenten inte enbart lägger fokus vid den befintliga informationen, utan 

även söker en uppfattning om verkligheten och framtiden. Avhandlingens epistemolo-

giska synsätt blir således antipositivistisk, i och med det tidigare nämnda målet om att 

förstå, tydliggöra och förklara.   

4.1.1 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2017, s. 43–44) menar att det finns två olika forskningsansatser, vilka 

är deduktiv och induktiv metod som urskiljer förhållandet mellan teori och forskning. 
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Bryman och Bell (2017) beskriver att i den deduktiva ansatsen förutsätts det att forska-

ren utgår från den befintliga teorin och skapar sedan hypoteser samt samlar in data från 

den tillgängliga teorin. Vidare presenterar forskaren resultatet från den empiriska data-

insamlingen med hypoteserna som antingen bekräftas eller förkastas. Bryman och Bell 

(2017) betonar även att den deduktiva processen kännetecknar oftast till sin art, där de 

menar att processen oftast är tydlig och har en logisk ordningsföljd, med andra ord kan 

man säga att den deduktiva processen är linjär till sin art.  

 

Bryman och Bell (2017, s. 47) redogör även för följande forskningsansats, induktiv te-

ori. Författarna förklarar kort att den induktiva teorin skulle kunna förklaras som en om-

vänd deduktiv teori. Vilket betyder att den induktiva ansatsen egentligen skulle kunna 

ses som motsatsen till deduktiv ansats. Fortsättningsvis nämner Bryman och Bell (2017, 

s. 47) att den induktiva ansatsen oftast kopplas ihop med den kvalitativa metoden, där 

en frågeställning kan användas för att uppnå forskningens syfte och den deduktiva an-

satsen kopplas ihop med den kvantitativa metoden.   

 

Patel och Davidson (2011, s. 24) menar även att det finns ett tredje synsätt på forsk-

ningsansatserna, bortsett från de tidigare diskuterade deduktiva och induktiva synsätten. 

Enligt forskarna (2011) är det tredje synsättet den abduktiva ansatsen. Patel och David-

son (2011, s. 24) menar att den abduktiva ansatsen egentligen är en kombination av de 

två tidigare nämnda ansatserna. Den abduktiva ansatsen kan sägas vara mer flexibel och 

författaren behöver inte låsa sig till endera, utan har större frihet att röra sig kring de 

olika ansatserna.  

4.2 Forskningsmetod & tillvägagångssätt 

Enligt Bryman och Bell (2017, s. 453–454) använder sig forskare av intervjuer som an-

ses vara den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning, där metoden även bidrar 

med en viss flexibilitet. Fortsättningsvis menar Bryman och Bell (2017) att kvalitativa 

intervjuer kan delas upp i två huvudsakliga typer, vilka är följande: ostrukturerade och 

semi-strukturerade.  
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• Ostrukturerad intervju menar Bryman och Bell (2017, s. 451–453) att är närmare 

en dialog mellan de inblandade parterna. Hur intervjun styrs samt hur den är 

strukturerad bestäms sedan utifrån personen som intervjuar.  

• Semistrukturerad intervju menar Bryman och Bell (2017, s. 454–456) att den 

person som intervjuar använder sig främst av en intervjuguide: där teman och 

frågor är uppbyggda på förhand som även kan skickas ut till de personer som ska 

bli intervjuade för att alla parter ska vara väl förbereda. Semistrukturerade inter-

vjuer skapar även mer utrymme för eventuella följdfrågor eller andra påståenden 

som inte finns med i intervjuguiden men som kan upptäckas under intervju och 

som kan bidra med värdefull information.  

Bryman och Bell (2017, s. 395) har även redovisat i sin bok om några exempel som ur-

skiljer en kvantitativ och en kvalitativ forskning där de lyfter fram till exempel att siff-

ror används som mätmetod inom kvantitativ forskning, medan ord används inom den 

kvalitativa forskningen. Även andra skillnader lyfts fram, till exempel inom den kvanti-

tativa används forskarens uppfattning kontra deltagarnas uppfattning i den kvalitativa 

forskningen. Oftast används statisk inom den kvantitativa forskningen medan den kvali-

tativa forskningen är mer processinriktad. Den kvantitativa forskningen anses även be-

handla mer strukturerad information där reliabla data används jämfört med den kvalita-

tiva forskningen som anses vara mer ostrukturerad och används av rådata.  

4.2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Som tidigare nämndes kan forskningsmetodiken delas in i två huvudkategorier vilka är, 

kvalitativ och kvantitativ forskning.  Forskningens syfte och ändamål bör alltid tas i be-

aktande när man beslutar sig för vilken/ vilka metoder man ska använda. I och med att 

valet av metod har en stor inverkan på forskningen är det mycket viktigt att man använ-

der sig av rätt metod för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. Detta leder även till att 

utgångspunkten för forskningen får tydligare riktlinjer och underlättar genomförandet 

(Bryman, s. 186–187). Robert Yin (2013, s. 20) har konstaterat att fokusera sig på indi-

videns upplevelse, samt individens innebörd inom fenomenet i stället för objektiva 

fakta, vilket är huvudsyftet med all kvalitativ forskning.  
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Datainsamlingen för avhandlingen har bestått av både primär och sekundärdata, där den 

primära datainsamlingen har bestått av intervjuer. Sekundärdata har samlats in genom 

böcker, vetenskapliga artiklar och online publikationer i relation till avhandlingens syfte 

och ändamål, som främst använts inom kapitel två och tre.   

4.2.2 Intervju som metod 

Enligt Bryman och Bell (2017, s. 395–396) är den vanligaste datainsamlingen vid an-

vändning av kvalitativ forskning, att utföra intervjuer. Enligt författarna finns det även tre 

olika former av intervjuer man kan använda sig av vilka är följande:  

 

1) strukturerad,  

2) semistrukturerad och  

3) ostrukturerad.  

 

För denna avhandling har skribenten valt att arbeta med semistrukturerande intervjuer, 

vilket ger båda parter som ingår i intervjun, det vill säga intervjuaren och respondenten, 

mer flexibilitet och frihet. Det reflekterar vidare i att intervjun kan uppfylla högsta möj-

liga kvalité och resultat anknutet till avhandlingens ändamål. Strukturering och planering 

uppnås med hjälp av god framförhållning som ökar både parters intresse och ambition. 

Patel och Davidson (2011, s. 82) menar att dessa är viktiga förutsättningar för en me-

ningsfull och lyckad intervju. Intervjuerna bör även spelas in, transkriberas och skrivas 

ut för att både uppnå en hög validitet och reliabilitet i relation till sekundäranalys samt att 

detta även underlättar analysarbetet, där forskaren kan gå igenom det transkriberade 

materialet men även själva inspelningen av intervjun (Bryman och Bell, 2017, s. 465–

466).   

 

Vidare förklarar även Bryman och Bell (2017, s. 529–530) att forskaren bör hålla sig till 

en innehållsanalys, vilket betyder att de frågor som forskaren söker svar på från inter-

vjun kan kategoriseras och delas upp i teman. Detta resulterar i att transkriberingen av 

insamlade data blir lättare att analysera och processen framskrider på ett mer systema-

tiskt sätt. 
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4.2.3 Reliabilitet & validitet  

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp inom forskning som kan sammankopplas 

med orden tillförlitlighet och pålitlighet (Bell & Bryman, 2017 s.174–179). Det innebär 

att forskare alltjämt bör eftersträva en så tillfredsställande nivå som möjligt av både reli-

abilitet och validitet. Reliabiliteten kan mätas genom forskningens pålitlighet. I en kva-

litativ forskningsmetod kan forskaren exempelvis öka reliabiliteten genom att noggrant 

och kritiskt välja ut personerna som medverkar i intervjun (Bell och Bryman, 2017 s. 

174–179). Med hänsyn till forskningens kriterier ämnar forskaren utse lämpliga respon-

denter för att erhålla bästa möjliga utfall från intervjuerna. Huruvida respondenterna 

lämpar sig har vidare betydelse för forskningens mervärde samt positiva resultat. 

 

Vidare poängterar Bell och Bryman (2017, s.174–179) att forskare bör använda sig av 

en tydlig och klar struktur, vilket vägleder läsarna samt underlättar läsandet samtidigt 

som det bidrar till en ökad pålitlighet. 

 

Processen för att fastställa högsta möjliga nivåer av reliabilitet och validitet för den här 

avhandlingens kvalitativa undersökning har fortlöpt enligt följande: intervjufrågor har 

skickats till handledaren för eventuella kommentarer, korrigeringar samt godkännande 

av slutlig version. Inom ramen för reliabilitet och validitet kan även undersökningens 

sampel och målgrupp diskuteras. För att delta i intervjun var ett av de viktigaste kriteri-

erna för respondenterna att arbeta med revision, vilket stämde in för samtliga. Förutom 

det givna kriteriet eftersträvades varians mellan olika generationer och kön, med avsikt 

att öka förståelsen, förhållningssättet och i andra avseenden intressanta observationer 

mellan dessa variabler. Vid valet av respondenter togs även deras erfarenhet i beaktande 

och fördelades för att generera en mer övergripande infallsvinkel. 

 

 

 

 

 

 

 



  Philip Mattsson 

 

 

48 

5 RESULTAT  

Kapitel fem i avhandlingen omfattar de semistrukturerade intervjuerna från responden-

terna A-K. Varje respondent presenteras var för sig med ett kort stycke om responden-

ternas bakgrundsinformation med underlag av tabell 1, därefter är kapitlet konstruerat 

med utgångspunkt från intervjuguiden. Underkapitlen grundar sig på kategorierna en-

ligt intervjuguiden, där varje kapitel avslutas med en tabell sammanfattande  

av nyckelbegrepp. 

5.1 Sampel & respondenter  

Avhandlingens sampel utgörs av tio intervjuade respondenter, vilka presenteras i tabell 

ett. Valet av dessa tio respondenter grundar sig i ett subjektivt urval, vilket innebär att 

forskaren utser respondenter utifrån deras kompetenser och kvalifikationer inom av-

handlingens ämne. Detta för att erhålla tydliga och påtagliga svar på intervjufrågorna, 

som slutligen ska representera och besvara avhandlingens syfte. Utöver det subjektiva 

urvalet, har respondenter med varierande ålder och olika kön samlats in från respektive 

Big 4-företag. Detta för att erhålla en god och övergripande bild av situationen samt öka 

förståelsen mellan olika generationer. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes, transkriberades och renskrevs våren 2020 under veck-

orna 12 till 22. Av totalt tio intervjuer, utfördes sex intervjuer fysiskt, tre via Microsoft 

Teams och en via Skype. Intervjuerna varade från 51 till 65 minuter. Samtliga respon-

denter fick ta del av intervjufrågorna i god tid före intervjun, för att ge möjligheten att 

gå igenom frågorna och eventuellt återkomma beträffande oklarheter. På grund av semi-

strukturerade intervjuer, varierade även längden på intervjuerna. Somliga föredrog mer 

diskussion medan andra gav kortare svar. Att få tag i respondenter samt anordna inter-

vjuer har varit en synnerligen utmanade och tidskrävande process. Tidsperioden i fråga 

var en mycket kritisk period för revisionsbyråerna och deras anställda. Vidare utsattes vi 

för Corona pandemin, vilket förvärrade situationen ytterligare. Trots motgångarna be-

slöt jag mig för att göra det bästa av situationen. Min ambition var att effektivera pro-

cessen på bästa tänkbara sätt genom flexibilitet, där respondenterna fick påverka inter-

vjuerna och deras premisser. Som tidigare nämnt eftersträvades ett subjektivt urval, med 
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en jämn fördelning mellan både kön och ålder, för att generera en bredare variation och 

förståelse mellan både kön och generationer. Nedanstående cirkeldiagram illustrerar 

köns- och åldersfördelningen. Av de intervjuade respondenterna var 60 procent av man-

ligt kön och 40 procent av kvinnligt kön. Gällande respondenternas åldersfördelning 

stod 20 till 30-åringar för 50 procent, 31 till 40-åringar för 30 procent och 41 till 50-

åringar för 20 procent.  

 

 

 

Figur 8 Respondenternas kön & åldersfördelning 

 

Nedan presenteras intervjun med stöd av kategoriseringen enligt intervjuguiden, se. Bi-

laga ett.   
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5.1.1 Bakgrundsinformation  

  

Tabell 3 Intervju representanter 

 

Tabellen följs med en kort beskrivning av respektive respondent.  

 

Respondent A är ekonomie magister med redovisning som huvudämne och organisation 

som biämne. Respondent har arbetat inom revision drygt ett år med titeln Audit & Assu-

rance Associate och spenderar största delen av sitt arbete ute hos kunden. Till de 

Respondent Titel Utbildning Verksam Företag Intervjulängd 

A Audit & Assur-

ance Associate 

Ek.  

magister 

1,2 år EY 51,77 

B Audit Associate Ek.  

magister 

2,3 år PwC 58,41 

C 

 

Authorized Pub-

lic Accountant /  

Senior Manager 

Ek. 

magister 

 

15 år 

 

KPMG 

 

65,13 

D 

 

Senior Audit Ek.  

magister 

2,6 år Deloitte 60,09 

E Senior Data Au-

dit Analyst 

Ek. magis-

ter 

1,8 år Big 4 57,89 

F Senior Audit Ek.  

magister 

2 år Deloitte 59,21 

G IT Audit  

Transformation 

MBA 8 år PwC 63,01 

H Senior Audit  

Manager 

MBA 6,5 år Big 4 62,35 

J Audit  

Transformation  

Associate 

Ek. 

magister 

 

7,3 år 

 

EY 

 

59,39 

K Authorized Pub-

lic Accountant 

Ek.  

magister 

11 år Big 4 64,58 
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främsta arbetsuppgifterna hör granskning av väsentliga poster i redovisningen och in-

samling av material för att säkerställa och bedöma att siffrorna är överens med kunder-

nas finansiella rapporter.  

 

Respondent B är också ekonomie magister med redovisning som huvudämne och juri-

dik som biämne. Respondenten har arbetat dryga två år med titeln Audit Associate. Till 

de främsta arbetsuppgifter hör förberedning och hantering av revisonsbudgetar, verifie-

ring av företagens finansiella ställning, bearbetning av revisionsrapporter och utlåtan-

den. Respondent sköter största delen av sitt arbete på kontoret.  

 

Respondent C är också utbildad ekonomie magister med redovisning som huvudämne. 

Respondent har arbetat på två stycken av Big 4-företagen under sin karriär. Respondent 

är även auktoriserad revisor och arbetar under titeln senior manager. Vidare fungerar re-

spondent som ledare inom organisation för en rad olika projekt.  

 

Respondent D är likaså utbildad ekonomie magister med redovisning som huvudämne 

och nationalekonomi som biämne. Respondent har arbetat nästan tre år och har haft tit-

lar såsom Audit Trainee och Associate. Nu har respondent titeln Senior Audit och arbe-

tar främst med planering och övervakning av hela revisionsprocessen, mentor för junior 

positioner, granskning av teamets arbete, utföring av risk- och kontrollbedömningar, 

slutföring av revision och rapporter och rapportering till högre anställda.  

 

Respondent E har en kandidatexamen i redovisning och en magisterexamen i informat-

ionsvetenskap. Respondent har arbetat nästan två år inom organisation och tidigare ar-

betat som Audit Associate. Nu har respondent titeln Senior Data Audit Analyst och ar-

betar med både utveckling och identifiering av olika dataanalysrutiner för att stödja och 

optimera revisionsarbetet.  

 

Respondent F är utexaminerad ekonomie magister med huvudämne i redovisning och 

biämne juridik. Respondent har tidigare arbetat som Audit Trainee och Audit Associate 

och arbetar nu som Senior Audit. Respondent har varit anställd inom organisation sedan 

två år tillbaka. Respondenten arbetar med liknande uppgifter som respondent D, men 

ansvaret ligger mer vid att vara mentor och utbilda yngre.  
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Respondent G har åtta års erfarenhet från revisionsbranschen och arbetat hos tre av Big 

4-företagen. Respondent har en MBA och arbetar nu som IT Audit Transformation. Ar-

betet handlar främst om att utveckla och främja företagets tekniska förmåga i relation 

till revision.  

 

Respondent H har även en MBA. Respondent har dryga sex års erfarenhet och arbetar 

nu som Senior Audit Manager. Till de främsta arbetsuppgifterna hör övervakning av re-

visionen och kontroller, ansvara för policyn och olika förordningar, ansvara för att re-

visionsplanen är korrekt och utförs inom tidsram, granskning av revisionsarbete, förbe-

redning och utfärda rapporter samt ansvarig person för ledning.  

 

Respondent J har en ekonomie magister i redovisning och informationsvetenskap som 

biämne. Respondenten arbetar nu som Audit Transformation Associate och varit an-

ställd av organisation sedan cirka sju år tillbaka. Respondenten arbetar främst med opti-

mering och testning av system och modeller för att utveckla revisionen.  

 

Respondent K är auktoriserad revisor och har en ekonomie magister i redovisning. Med 

11 års erfarenhet har respondenten arbetat i flera olika företag både mindre och större. 

Nu arbetar respondenten inte bara som auktoriserad revisor utan även som intern rådgi-

vare för redovisnings- och skattefrågor. Respondenten har en portfölj med egna kunder, 

vilka främst är stora företag som respondenten ansvarar för. Respondenten reviderar och 

har en ledande roll i organisation och jobbar tät intill både med kollegor under och över 

honom. 

5.2 Revisionsprocessen  

Samtliga respondenter menar att det inte direkt finns någon mall eller modell som följs 

stegvis under utförandet av revisionen. Däremot påpekar respondent B att man känner av 

olika steg under processen och utförandet av revisionen. Respondent B uttrycker sig som 

följande:  

när det är frågan om en helt ny kund kan man både se och känna mer av de olika 

delarna i revisionsprocessen än jämfört med en befintlig kund. 
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Majoriteten av respondenterna menar att när det är frågan om en helt ny kund måste man 

bekanta sig med hela verksamheten, förstå hur allting går till, utföra intervjuer med olika 

personer inom företaget och bygga sig en helhetsbild. En stor del handlar om att förstå 

var man ska lägga den viktigaste fokusen. Respondent B tillägger även att när allt det 

administrativa har sammanställts, övergår de till den löpande granskningen där fokusen 

flyttas till att försöka få så mycket gjort som möjligt av själva revisionen under året, i 

stället för att lämna det till de sista månaderna före allt ska godkännas och undertecknas.  

 

Respondent A menar att revisionsprocessen i korta drag är indelat i fyra delar: planering, 

löp, utförandet och sammanfattning hos dem. Planeringen handlar om att bekanta sig och 

fastställa olika risker som finns gällande en viss klient. Detta menar A att de gör genom 

att förstå verksamheten, göra interna kontroller och kontrollera hur mycket fel de gjort 

tidigare år. Löp handlar om att utföra sådan granskning som kan göras före perioden har 

avslutats. Sammanfattning handlar om att konstatera att årsredovisningen som klienten 

ger ut är förenlig med lagen som tillämpas. Utförandet och sammanfattning är egentligen 

överlappande i och med att de uppmanar kunden till förändring om de upptäcker fel. I de 

fall där fel upptäcks, föreslås förändring till de kunden ej tillämpar. Åtgärdas inte försla-

gen kan revisionsberättelsen inte skrivas på.    

 

Respondent C uttrycker att:  

revisionsprocessen är ganska klassiskt uppbyggd enligt de tre skeden du byggt 

upp det enligt intervjufrågorna: planering, granskning och rapportering.  

 

Respondent C menar att detta förstås varierar beroende på om det är en ny klient eller en 

befintlig klient, men att det även hänger samman med företagets komplexitet, storlek, 

omsättning och så vidare. Dessa är faktorer som påverkar hur avancerat och djupgående 

de bestämmer sig för att gå in på de olika delarna. Respondent C tillägger även att de vill 

försäkra sig på att de verkligen lägger sin tid och energi på rätt ställen och rätt saker som 

hjälper dem att fokusera på det väsentliga. Detta resulterar även i att bedömningen inte 

bara blir en generell och jämn utförbar originell revision. Respondent C gör även ett 

mycket viktigt uttalande enligt följande:  

det vi absolut inte får glömma bort att nämna inom planeringsfasen är ju den 

initiala riskbedömningen och väsentlighetsbedömningen som skall fastställas.   
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Respondent E menar också att revisionsprocessen i korthet handlar om tre olika faser där 

olika faktorer påverkar de olika delarnas omfattning. Respondent E nämner att hen har 

lärt sig att se revisionsprocessen som en: 

årsklocka modell och precis som vi har olika perioder under året fyller revisions-

processen på sätt och vis samma funktion där de olika delarna varierar under de 

olika tiderna där begreppet löpande bokföring redan säger en hel del.  

 

Respondent K har arbetat för tre av fyra Big 4-företag under sin karriär och menar att 

fastän det finns modeller och riktlinjer som är grundläggande för revisionsprocessen, va-

rierar dessa i princip varje företag. Jag berättade för respondenten att denna studie var 

avsedd för att undersöka Big 4-företag, vilket resulterade i att respondenten beslöt sig för 

att skilja sig från mängden och bidra med bredare och djupare perspektiv till mig som 

skribent. Respondent K menar att revisionsprocessen till och med kan bestå av åtta olika 

faser. Vilka enligt respondenten kan se ut som följande: 

 

1) Planering med riskbedömning, granskningsansats samt oberoende och hot (ana-

lysmodellen). 

2) Uppstartsmöte med företagsledningen, genomgång av händelser under året, upp-

daterade processer/rutiner, risk för bedrägeri kontroller. 

3) Förvaltningsrevision. 

4) Granskning av interna kontroller. 

5) Bokslutsrevision. 

6) Granskning av finansiella rapporter. 

7) Avslutande revisionsmöte med kund.  

8) Avlämnande av revisionsberättelse.  

 

Frågorna (2b, (2c och (2d enligt intervjuguiden, sökte svar på huruvida de som deltog i 

undersökning upplever att digitaliseringen har eller kommer att påverka de tre olika fa-

serna i revisionsprocessen, det vill säga planering, granskning och rapportering. Även 

inom denna kategori är majoriteten av respondenterna eniga om att samhället och före-

tagskulturerna förändras allt mer på grund av teknologin, samtidigt som teknologiebase-
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rade miljöer inom verksamheten växer i en snabb takt. Respondent F tycker att förvå-

nansvärt mycket fortfarande sköts manuellt. Respondenten menar att det främst gäller 

saker som behöver signatur eller liknande, varpå det skrivs ut för att sedan skannas in 

igen, vilket innebär att slutversionen allt som oftast inte kan jämföras digitalt.  

Jag kan dock tänka mig att detta kommer att förändras i takt med att mjukvarorna 

kommer att utvecklas och bli bättre på att läsa av det inskannade materialet.  

 

Respondent F ger ett konkret exempel där hen menar att till exempel vid jämförande 

mellan föregående års redovisning (påskriven och skannad) och detta års redovisning 

(före den har blivit påskriven), måste allting stämmas av manuellt vilket kan vara en aning 

oklart och svårfattligt med ögonen. Respondent F anser att revisionsriskerna absolut kan 

bli mindre i samband med att systemen blir alltmer autonoma, som följd av digitali-

seringen kan mänskliga fel bli allt färre. Detta menar respondenten skulle kunna jämföras 

mot till exempel manuella bokföringsorder, vilka ofta är något som orsakar att något inte 

gått helt rätt till vid upprättandet av årsredovisningen.  

 

Respondent J menar att digitaliseringen kan ses från två olika synvinklar, både hur ar-

betsgivare kan använda sig av digitaliseringen såsom användning av mer robotik och 

automatisering under hela revisionsprocessen, samtidigt som då kunderna börjar använda 

sig mer av digitaliseringen i deras verksamhet. Angående detta uttrycker respondent J att:  

en stabil balans bildas mellan båda parter och detta leder sedan till en win-win 

situation.  

 

Respondent J tillägger att digitaliseringen har fått en betydande roll i revisionsprocessen 

och syns allt mer även i det dagliga arbetet. Ett konkret exempel på detta är till exempel 

att det dagliga arbetet som bestått av att fysiskt gå igenom mappar och många certifikat, 

har övergått till digital form och informationen som behövs för att genomföra arbetet 

finns nu tillgängligt i olika former i molnbaserade databaser. Respondent J återkommer 

till sitt påstående om att en win-win situation bör uppnås för att kunna få så mycket ut av 

dessa tekniska lösningar som möjligt. Däremot menar respondenten att det fortfarande 

finns utrymme för utveckling. Större företag som revideras har många gånger bättre för-

utsättning och kapacitet för att faktiskt investera och implementera i ny teknologi, medan 

de mindre företagen förmodligen inte riktigt ser på detta från samma perspektiv. Vidare 
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förklarar respondent J att i och med att det finns en stor varians mellan små och stora 

företag inom detta område går det fortfarande inte att utesluta det fysiska arbetet och helt 

övergå till de digitala plattformarna, men respondenten ser mycket positivt på hur detta 

kommer att utvecklas i framtiden. Respondent J fortsätter förklara att digitaliseringen har 

lett till att granskningen har blivit betydligt mycket lättare och effektivare. Detta i form 

av att mycket kan göras på distans, vilket resulteras i att både tid och pengar besparas för 

bägge parter. 

Revisionspersonalen behöver varken inte vara lika mycket eller lika ofta som vi 

har behövt vara förut. Detta betyder även att onödig resetid kan användas effek-

tivare och samtidigt kan företagen även spara pengar i form av resekostnader och 

samtidigt optimera sina verksamheter på andra sätt.  

 

Respondent G nämner även att digitaliseringen innebär att så gott som allting oftast går 

att spåra, vilket betyder att fel bland stora mängder data med större sannolikhet fångas 

upp i granskningen då förmågan att analysera skillnader och spåra dessa skillnader kon-

stant utvecklas. Respondent G menar också att digitaliseringen i sig och de verktyg som 

används kanske inte hittills har utvecklats till en optimal nivå men uttrycker att: 

förmågan hos individer att använda dessa analysverktyg kan ses ha förbättrats på 

många olika nivåer.  

 

Detta leder enligt respondenten i sin tur till att väsentliga fel upptäcks i ett mycket tidigare 

skede än vad de annars skulle ha gjort, varefter allt fler fel upptäcks som resultat och 

således minskar revisionsrisken.  

Respondent H tycker det är värt att även diskutera kring fakturornas betydelse i relation 

till digitaliseringen. Här menar respondenten att samtidigt som effektiviteten ökar och 

tillgången till olika dokument blir lättare, finns risken för att fakturor blir enklare att för-

falska då vi övergår till det allt mera digitala.  

Processen innebär dock att klienten oftast ger oss tillgång till deras egna bokfö-

ringsprogram, vilket betyder att risken för manipulering av data och  fakturor kan 

anses förbli väldigt låg eller ingen.  

 

Ytterligare nämner respondent H att fastän de inte skulle få tillgång till klientens interna 

bokföringsprogram, upplever respondenten att det är svårt för en organisation med x tusen 
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fakturor att förfalska samtidigt som de ej på förhand vet vilka fakturor som granskas eller 

inte. Respondent K tycker att en absolut fördel med digitaliseringen är att de standardise-

rade repetitiva uppgifterna kommer att bli färre, således kan revisorn ägna sig till intres-

santare och mera intellektuellt krävande uppgifter.  

 

Respondent K uttrycker också att: 

processen lär även minska revisionsrisken och därmed erbjuda högre kvalité.  

 

Avlagd tid på granskningen kommer säkerligen även att minska till följd av digitali-

seringen, eftersom tidskrävande administrativa uppgifter kommer att minska. Respondent 

K tror även på att planeringsfasen kommer att förändras mycket under de kommande 

åren. I och med att fasen är beroende av data och när detta område utvecklas kommer 

även arbetet förenklas och effektiveras samt ge mera precisa utfall. Respondent D menar 

att granskningsfasen även skulle kunna tolkas som en dokumentation bas och detta sker i 

systemen, vilket betyder att denna fas redan tillhör digitaliseringen till viss grad. Respon-

dent D beskriver detta som att: 

detta kan ju egentligen tolkas precis som att man sätter papper i en pärm men i 

ett system.  

 

Vidare menar respondent D att tekniken bidrar till att kunna öka perspektivet och täcka 

helheten på ett helt nytt sätt. 

Vi får en överblick över en mycket stor data mängd på ett enkelt och effektivt sätt 

som givetvis underlättar arbetet i sig men även bidrar till ökad produktivitet och 

effektivitetsgrad.  

 

Respondent D nämner även att det givetvis tillkommer olika risker med tekniken. Fastän 

nya system utvecklas och mycket blir gjort som en själv kanske inte direkt gör, måste 

man alltid ha den mänskliga faktorn i bakhuvudet och inte bli lurad av systemen. Det kan 

finnas situationer när man låter systemen ta över allt för mycket. Till exempel ger man 

systemen den information man tror är rätt och låter sedan systemen göra resten, vilket ger 

en utskriven rapport som vid första anblick kan se bra ut men som kanske inte alltid är 

det bästa alternativet. Här skulle man kanske behövt fundera igenom specifika transakt-

ioner eller så har man kanske ställt fel frågor. Systemen svarar på frågeställningarna, men 



  Philip Mattsson 

 

 

58 

det gäller att ställa sig kritisk till om det som besvaras är rätt samt om informationen är 

väsentlig för ens behov.  

Man får absolut inte låta sig luras och tro att tekniken och systemen är svar på 

allt, utan den mänskliga faktorn borde alltid finnas där. Här är erfarenhet och 

kunskapen kärnan i det hela.  

 

Respondent C menar också att digitaliseringen kan leda till enklare flöden och att fler 

personer kommer åt dokumentationen från olika platser. Ur ett kvalitetsperspektiv menar 

respondenten att det också ökar, i och med att olika riktlinjer och standarder kan uppdat-

eras direkt i revisionsdatabaser och revisorerna har alltid rätta standarder och direktiv 

tillgängligt i respektive digitalt dokumentationsblad. Respondent C uttrycker sig även att:  

det blir svårare för revisorn att bakdatera händelser med elektronisk inloggning, 

vilket förstärker kvaliteten.  

 

Riskbedömningen kan också påverkas positivt och man på ett enklare sätt kan få tillgång 

till branschnyckeltal samt större mängd data att analysera, dock menar respondenten att 

revisorns bedömning av oberoendet inte påverkas av en mer digitalprocess.  

 

Respondent K som arbetat många år inom revisionsverksamheten menar att digitali-

seringen har lett till att man lättare kan analysera stora transaktionsflöden. Respondenten 

uttrycker sig enligt följande:  

det som endast specialister inom risk assurance hade tillgång till för 5–8 år sedan 

går nu att använda av alla revisorer.  

 

Dock menar respondenten att fastän tillgängligheten ökat, finns det såklart risker med att 

samla på sig för mycket data i revisionsakten. Allt som dokumenteras är revisionsbevis 

och kan bli en nackdel för revisorerna vid en process. Respondent K redogör för precis 

samma som respondent C:  

det krävs förståelse, kunskap och erfarenhet för att kunna tolka resultaten och den 

data som man får från transaktionsgranskningssystemen.  

 

Respondent K anser att digitala system kan vara till stor nytta vid granskning av bedrägeri 

där system kan ta fram avvikande transaktioner på ett effektivt sätt. Respondent E tror att 
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granskningsfasen skulle kunna vara den del av revisionsprocessen som skulle kunna ut-

vecklas mest.  

Jag tror att revisionen, med hjälp av digitaliseringen kommer bli mer live- base-

rad. Med AI- teknik kommer marknaden kunna ställa krav på snabbare leverans 

och revision av aktuella siffror. 

 

Respondent E menar att när revisionsberättelsen avlämnas i maj- juni är det på föråldrade 

siffror, där investerare och övriga intressenter är mer angelägna av att få kvalitetssäkrade 

aktuella data. Respondent D nämner också att med AI processer kommer man kunna 

fånga upp flöden, fel i värderingar samt bedrägeri på ett betydligt effektivare sätt: 

revisorns uppgift blir att analysera och tolka rapporterna som AI tagit fram. 

  

Respondent H tror att digitaliseringen gagnar revisionsbranschen och att kvaliteten ökar. 

Dock menar respondenten att det alltid finns en risk för omställning av rapporter och att 

dessa skulle tolkas felaktigt, vilket respondenten menar skulle kunna leda till att:  

revisorn tappar känslan för företaget och mjuka värden som är viktiga.  

 

 

Kategori en-

ligt intervju-

guide 

A B C D E F G H J K Nyckelbegrepp 

 

Planering 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Inte bunden till fysisk när-

varo/ Vara ute hos kunden 

minskar 

   

X 

 

  

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Ökad produktivitet & effekti-

vitetsgrad 

   

X 

 

 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ökad & lättare åtkomst till 

dokument: moln/digitalt 

 

   

X 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Mindre papper  

(även miljöperspektiv) 

 

 

Granskning 

  

X 

 

 

X 

 

X 

    

X 

 

X 

 

X 

Minska risken & ökad kvalité 

  

X 

 

X 

   

X 

  

X 

 

X 

  

X 

Lättare att upptäcka väsent-

liga fel 
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X 

 

  

X 

  

X 

  

X 

 

 

X 

 

X 

Utökad analys, större inputs 

& precisa utfall 

 

Rapportering 

 

X 

 

X 

 

 

X 

   

X 

   

 

 

X 

Standardiserad till hög grad 

     

X 

 

X 

 

 

  

X 

 

X 

 

X 

Utvecklade verktyg & rap-

porter 

 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

    

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

Färdiga rapporter & mallar 

finns men kan vara en svår 

fas att automatisera till en 

hög grad % 

Tabell 4 Nyckelbegrepp- Revisionsprocessen 

5.3 Revisionsriskmodellen  

Underkategori tre från intervjuguiden behandlar revisionsriskmodellen. Efter att varje 

intervju avslutades insåg jag relativt snabbt att denna kategori var relativt utmanande för 

respondenterna, svaren blev tämligen korta följt av minimal diskussion. Modellen var 

bekant och alla kände till vad den handlade om, dock visade sig att denna modell enligt 

respondent A, B, C, D, E, F, G och J används mer teoretiskt än praktiskt i det faktiska 

arbetet. Majoriteten av respondenterna menar att modellen och dess komponenter an-

vänds främst inom planeringsfasen. Som tidigare nämnt gällande revisionsprocessens 

olika delar, är det inte direkt någon mall eller delar man känner av i det dagliga arbetet. 

Majoriteten av respondenterna beskriver denna modell på liknande sätt. Respondent K 

menar att: 

vi jobbar självklart med modellen men inget vi direkt dokumenterar utan mo-

dellen är mer inbyggd i hela processen och ligger som grund för olika bedöm-

ningar.  

 

Respondent C berättar att: 

med erfarenhet vet jag att det finns grupper som säger att de olika riskerna som 

du nämnt tas i beaktande och bedöms var för sig, medan jag även vet att största 

delen jobbar med helheten av riskerna.  
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Respondent G förklarar att risk i sammanhang med revision och själva revisionsproces-

sen är mycket bredare än en teoretisk mall och ordet risk. Som helhet handlar risk om 

att revisorn skall kunna överse hela verksamheten från ett riskperspektiv, där varje be-

dömande är unikt. Det på grund av att företagen samt dess komplexitet varierar och för-

farandet ser olika ut beroende på revisorns arbetssätt. Respondent G menar att: 

ett konkret exempel jag kan lyfta fram för att tydliggöra bilden är företagens 

olika strukturer: aktiebolag vs familjeföretag.  

 

Respondenten menar att riskfaktorn blir mycket tydlig i fall som dessa. I aktiebolagen 

finns en VD och styrelse medan det i familjeföretag till och med kan vara fråga om en-

bart ett antal personer, där kunskapen och idén om att driva ett företag blir mycket mer 

konkretare än i större företag, såsom aktiebolag. Därmed menar respondent G att ägar-

strukturen kan vara en variabel för riskfaktorn.  

 

Respondent D menar att identifiering och fastställande av revisionsrisk mycket går ut på 

att faktiskt bekanta sig med företaget, dess verksamhet och affärsidé. Utifrån detta skall 

revisorn bilda sig en så tydlig och helhetstänkande bild av företaget som möjligt.  

Vi använder oss av en kontrollista och utgår ifrån förvalda punkter som vi krys-

sar av. Detta sker bland annat via intervjuer med förvalda personer inom företa-

get som såsom verkställande direktören och ansvarig personal på ekonomiav-

delningen. 

 

Respondent K, med flera års erfarenhet i revisionsbranschen och yrket menar däremot 

att hen inte använder sig av någon kontrollista utan går mer på känsla och erfarenhet. 

Respondenten menar vidare att det är mycket värdefullt att exempelvis yngre revisorer 

med mindre erfarenhet, utgår från färdiga mallar och färdiga listor, i och med att det ger 

revisorerna en bra grund och arbetet blir då tydligare, speciellt om man sköter största 

delen av revisionen själv. 

  

Respondent F menar att huruvida man än väljer att utföra identifieringen och faststäl-

lande av revisionsrisken: 

är dokumentation en mycket väsentlig och viktig del av hela arbetet eftersom att 

vi utifrån detta gör våra beslut och analyser.  
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Respondent C menar likväl att fastän revisionsriskmodellen är en mycket teoretisk mall 

bör den inte underskattas och inte heller feltolkas. Respondenten menar att de olika ris-

kerna; inneboende risken, kontrollrisken och upptäcktsrisken inte erhålls genom indivi-

duella prövningar utan när revisorn i planeringen gör en grundlig bedömning och analys 

av företaget och dess verksamhet. Detta resulterar i att den inhämtade informationen bi-

drar till att täcka alla de tre riskerna samt hela modellen som ska utgöra revisionsrisken.  

Jag brukar kalla detta för den övergripande analysbilden.  

 

För att tydliggöra sig själv menar respondent C vidare att den nämnda mallen samt dess 

komponenter inte direkt prövas, utan är som en automatiskt införd del i revisionsproces-

sen.  

Utifrån riskanalysen utför vi ju givetvis en mer djupgående prövning på vissa 

enskilda poster.  

 

Respondent D uttrycker sitt minne från redovisningskurser, där mallen i fråga har stude-

rats och anser att riskmodellen är ett mycket användbart instrument för nyblivna reviso-

rer. Respondenten anser att man med hjälp av modellen och de olika komponenterna 

förstår processen och helhetsbilden, vilket är särskilt betydelsefullt som nybliven revi-

sor. 

Jag skulle säga att jag är lyckligt lottad eftersom när jag började fick se mer 

utav det hårda och praktiska arbetet, till skillnad från nu då jag är mer insatt i 

den digitala delen.  

 

Respondent J menar att risk för hen oftast sammankopplas med ordet väsentlighet. Re-

spondenten menar att nästan alla revisorer har sina egna tillvägagångssätt för detta om-

råde. Dock framför respondent J att exempelvis lager/ lagervärde och kundfordringar 

är poster som alltid bör anses väsentliga, och att det alltid bör finnas gått om doku-

mentation och förklaringar kring varför den ena eller den andra posten stigit eller mins-

kat drastiskt.  

Dessa poster anser jag alltid innehåller en hög risk, därför tittar jag gärna per-

sonligen närmare på dessa.  
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Har man varit insatt i ett företag en längre tid kan det vara lättare att förstå till exempel 

balans- och resultaträkningen, men som nybliven revisor krävs det generellt analyser 

både framåt och bakåt i tiden. Respondent J nämner även att goodwill posten mycket 

ofta är en post som väcker oro och missförstånd bland de mindre erfarna revisorerna. 

Respondenten menar att goodwill handlar till stor del om ren bedömning och förståelse 

för grundprinciperna.  

 

Enligt respondent C, G, H, J och K handlar den inneboende risken om specifika trans-

aktioner och poster där beloppen är avgörande för bedömningen, således krävs stor upp-

märksamhet kring granskningen och kontrollen av dessa. Vidare menar dessa respon-

denter att digitalisering och automatisering till stor del handlar om att optimera system, 

uppnå effektivare lösningar och arbetssätt kan detta iakttas mycket tydligt inom olika 

företag.  

Vi kan se en tydlig särskillnad mellan de större och mindre företagen rent IT 

mässigt (respondent G).  

 

Med detta menar respondenten att de större företagen rent generellt har en bättre för-

måga att både investera och realisera nya IT- system och andra tekniska lösningar än 

vad de mindre företagen har.  

Detta är i stort sett enbart en fråga om likviditet (respondent G).  

 

Majoriteten av respondenterna är eniga om att den inneboende risken kommer att bli 

mindre med nya lösningar, vilket digitaliseringen och automatiseringen bidrar till. På 

grund av att det till största delen är en kostnadsfråga, menar dem att framgången inte 

kommer bli lika stor för de mindre företagen som för de större, vilket betyder att den in-

neboende risken fortsättningsvis förblir högre hos de mindre företagen. Respondent C 

tillägger även att eftersom revisionen till stor del handlar om ett mänskligt bedöm-

mande, har hen svårt att tro att den inneboende risken kan automatiseras bort till fullo 

samt att arbetet kan överlåtas till 100 procent på systemen.  

 

Respondent D anser att kontrollrisken handlar till största del om företagens interna kon-

trollsystem och till viss del olika transaktionsflöden. C, G, H, J och K instämmer med 
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respondent D. Precis som den tidigare nämnda risken, inneboende risken, menar respon-

dent D att kontrollrisken också handlar om en bedömning mellan större och mindre fö-

retag.  

Det säger sig självt att företag med bättre kunskap och kompetens för den in-

terna kontrollen ger säkrare antagande, jämför med företag som inte har lika 

bra koll.  

 

Respondent G som är mer fokuserad på den tekniska delen menar att digitaliseringen 

och automatiseringen bidrar markant till revisionsprocessen. Respondenten anser också 

att genom nya tekniska lösningar kommer kontrollrisken att minska, där systemen blir 

allt mer utvecklade och säkrare. Detta resulterar i att systemen jobbar för en, vilket kan 

minska mänskliga fel samtidigt som det inte krävs lika mycket kunskap och kompetens 

om vikten flyttas till systemen. Likt respondent G är detta även något som respondent E 

och J instämmer i.  

 

När fokusen flyttas till upptäcktsrisken kommer det fram att det finns delade tankar 

kring denna risk. Jag mottar åsikter om att upptäcktsrisken skulle handla om möjlig-

heten till att inte upptäcka fel och hur lätt det skulle vara att upptäcka fel, vilket jag även 

anser att till stor del handlar om att det enbart är en tolkningsfråga och från vilken syn-

vinkel man väljer att tolka risken.  

 

Respondent E som arbetar inom IT- revisionen och mer från den analytiska sidan, me-

nar att med diverse olika system och verktyg som de har fått möjlighet att ta i bruk och 

arbeta med tack vare digitaliseringen och automatiseringen, har förmågan att kunna öka 

kvalitén inom detta område definitivt förbättrats.  

Datamängderna och rapporterna blir ganska långa och informationsrika men 

detta betyder också att till exempel transaktionsflödena blir mycket tydliga och 

vi kan ganska lätt besluta oss för vad och var vi ska lägga fokusen.  

 

Detta bekräftas även av respondent J som menar att eftersom processerna och de olika 

flödena överlag effektiveras med digitaliseringen och automatiseringen, betyder detta 

också att de kommer ge mervärde för granskningen.  
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Väsentliga fel och möjligheten att både upptäcka och spåra avvikande aktiviteter 

är något som systemen absolut bidrar till och vi kan ta nytta av. 

 

Majoriteten av respondenterna är eniga om att digitaliseringen i relation till revisions-

processen och detta delområde ger mervärde för revisorn. Det underlättar arbetet och 

tillgodoser nya möjligheter för att upptäcka och identifiera olika fel och risker som 

eventuellt skulle kunna ha blivit oupptäckta. Respondent C poängterar att god revisions-

sed är A och O vid lagstadgad revision. Det här betyder att revisionsarbetet överlag är 

mycket strukturerat men att tillvägagångsätten varierar från revisor till revisor, vilket 

även betyder att utlåtanden om risker även så kan variera. Respondent C menar att: 

man är alltid ganska försiktig och håller sig till direktiv och föreskrifter i början 

men med tiden kommer erfarenheten och man blir mer säkrare och varmare i 

sina kläder.  

 

Respondenterna C, D, G, H, J och K tycker samtliga att modellen rent praktiskt är rela-

tivt generell vilket kan tolkas som en negativ sak. Dessa respondenter menar att på 

grund av att företagen är väldigt olika i sin karaktär, speciellt företag som ingår inom 

mycket nischade branscher, blir det svårt att försöka göra en allmän bedömning utifrån 

färdig gjorda mallar. Detta leder till att en stor del sist och slutligen ligger hos revisorns 

egna bedömningar, vilket grundar sig på revisorns erfarenhet och kompetens. Som även 

tidigare nämnts, får vi inte glömma den mänskliga faktorn, vilket majoriteten av respon-

denterna nämner har en stor inverkan på arbetet.  

 

Respondent D menar också att: 

jag anser absolut att digitaliseringen har medfört egenskaper som till exempel 

att revisorerna faktiskt kan fokusera på vad de borde och de mest viktigaste de-

larna, speciellt inom riskbedömningen.  

 

Som tidigare konstaterades i kapitel 2.3, definieras revisonrisk enligt ISA 200, A34 som 

följande: ”Revisionsrisk är en funktion av riskerna för väsentliga felaktigheter och upp-

täcktsrisk. Riskbedömningen bygger på granskningsåtgärder för att inhämta informat-

ion som krävs för detta syfte och bevis som har inhämtats under revisionen. Riskbedöm-

ningen är en fråga om professionell bedömning och inte något som kan mätas exakt”. 
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Detta i sin helhet motsvarar både befintlig teori och avhandlingens empiriska resultat.   

 

Kategori enligt 

intervjuguide 

A B C D E F G H J K Nyckelbegrepp 

 

Revisionsriskmo-

dellen 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

Lättare att upptäcka & 

identifiera  

   

X 

 

   

X 

 

X 

    Användning av transakt-

ionsanalysverktyg 

   

X 

 

 

   

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 Ökad pålitlighet & ökad 

data 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ny IT-miljö 

   

X 

 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

 

 

X 

Mänskliga faktorn 

  

X 

 

X 

 

   

X 

   

X 

  Oförändrat 

Tabell 5 Nyckelbegrepp- Revisionsriskmodellen 

5.4 Digitalisering & automatisering   

För att öka förståelsen ytterligare och få en tydligare helhetsbild av digitaliseringen och 

automatiseringen sammanställdes denna som underkategori fyra i intervjuguiden. Jag 

började med att respondenterna kort fick berätta vad begreppen digitalisering och auto-

matisering betyder för just dem. Jag har valt att redogöra för somliga. Enligt respondent 

B betyder digitalisering förmågan att hantera data utan att behöva få den fysiskt, vilket 

betyder att allt du behöver för att få den data du behöver är en dator. Detta skulle även 

kunna tolkas som komplement till det analoga med tanke på inskanning av dokument med 

mera. Digitalisering i sig, anser hen innebär allt som går att göra via en dator eller nätet. 

Automatisering anser respondent B bygger på själva digitaliseringen, det vill säga att ett 

system kan fungera autonomt och en output baserad på input som finns tillgängligt inom 

ett digitalt nätverk.  
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Respondent E finner sig kortfattat och beskriver digitalisering i relation till arbetet i form 

av att de frångår mappar och tar i bruk system där allt lagras och finns tillgängligt i mol-

nen. Automatisering för respondent E skulle vara mindre människa och mer system, och 

syftar på till exempel processer och robotik. Respondent F menar att digitaliseringen från 

ett revisionsperspektiv betyder att båda parter har möjligheten att utbyta data på ett helt 

nytt och annat sätt än förut.  

Vi har tillgång till deras system, löpande under hela året och allt material finns 

tillgängligt digitalt till allas befogande.  

 

På detta sätt underlättas och effektiveras revisionsbyråernas arbete avsevärt. Respondent 

F beskriver automatisering som förutarbetade och tillgängliga modeller, exempelvis som 

AI, där vissa moment helt och hållet kan göras åt en för att underlätta arbetsbördan. Enligt 

respondenten förefaller detta för stunden mest i de större revisionerna, där mycket 

material och tid behövs. I detta fall kan digitaliseringen och automatisering således ses 

som en positiv sak.  

 

Respondent J menar att digitaliseringen handlar om att man måste ta hänsyn till vilken 

nivå båda parter ligger på i digitaliserings skede. Respondenten menar att man måste 

kunna vara på relativt samma nivå, för att kunna utföra en ordentlig revision och för att 

kunna utnyttja systemen till det optimala.  

Jag skulle kalla detta för den digitala maturiteten.  

 

Gällande automatiseringen ur revisionens perspektiv, menar Respondent J att revisions-

processen skulle kunna göras mer digital och använda sig mer av olika dataanalyser samt 

andra verktyg som till exempel Process mining, RPA eller liknande. 

 

Respondent K tycker att det är viktigt att förstå digitaliseringen från olika perspektiv. Här 

menar respondenten att nya system hela tiden tas i burk, vilket definitivt är ett tecken på 

att arbetet och dess olika delar ämnar bli alltmer digitala och därmed även förmågan till 

att försöka öka effektivitetsgraden. Detta betyder oftast stora investeringar för företagen 

men även från individen. Respondent K uttrycker sig enligt följande 
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vi kan klart se en skillnad mellan olika generationer men jag anser att på vilken 

nivå man än befinner sig, krävs det mycket tid och energi på att faktiskt lära sig 

och få en uppfattning om de nya systemen.  

 

Respondent K samt majoriteten av respondenterna tror bestämt på en ökad kvalitet på 

sikt. Majoriteten av respondenterna bekräftar även att de anser att systemen är pålitliga 

och precisa.  

 

Respondent G anser att revisionsarbetet inte överhuvudtaget kan bli helt automatiserat 

inom en snar framtid: 

det tror jag inte konkret är möjligt men sen att vissa delområden faktiskt kan er-

sättas med tekniken är en annan frågeställning. 

 

Respondent H tycker att digitaliseringen möjliggör en ökad kvalité i och med att digita-

liseringen kan bistå till att man förstår var de potentiella riskerna kan finnas, vilket un-

derlättar identifieringen av väsentliga fel. Respondent H tillägger, enligt mig, en viktig 

kommentar: 

dock kan det finnas ett tomrum för yngre revisorer där det kan bli alltför tekniskt 

och man förlitar sig alltför mycket på systemen och tanken glöms.. Vilket betyder 

en risk i sig och kan betyda att både revisionen och kvalitén kan lida.  

 

Fråga fyra (g) från kategorin digitalisering och automatisering grundar sig på Technology 

Acceptance Model (TAM) som framtogs av Fred, D. Davis 1989. Modellens syfte är att 

bilda sig en uppfattning om hur individer tar i bruk och hur de godtar ny teknik. I enlighet 

med intervjuguiden skulle respondenterna på en skala 0 till 5 värdera fem olika variabler, 

där 0 var lägst och 5 var högst. Redovisningen för respondenternas värdering med ut-

gångspunkt i de olika variablerna, återfinns under kapitlet bilagor (bilaga tre). Utifrån 

respondenternas värdering har följande modell framtagits: 
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Figur 9 TAM- modell enligt respondenternas värdering 

Utifrån modellen kan det tolkas att respondenterna upplever teknikens utnyttjande och 

användbarhet mycket positivt. Samtliga variabler ger ett utkast på över 80 procent, vil-

ket kan beskrivas som att det finns ett mycket starkt samband mellan alla dessa variab-

ler. Mellan uppfattad användarvänlighet (E) och uppfattad användarbarhet (U) finns ett 

samband på 82 procent. Från (E) till attityd mot användning (A) finns ett samband på 82 

procent och respektive från (U) till (A) 92 procent. Från (A) till beteende avsikt att an-

vända (BI) finns ett samband på 92 procent och från (BI) till faktiskt systemanvändning 

hela 90 procent. Baserat på detta kan slutsatsen tolkas som att respondenterna är mycket 

positiva utifrån alla variabler.  

 

 

Kategori enligt 

intervjuguide 

A B C D E F G H J K Nyckelbegrepp 

 

Digitalisering & 

Automatisering 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

  

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 Utökad IT- revision kun-

skap 

   

X 

 

  

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Manipulering 

  

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

   

X 

   

X 

Viktigt i längden→ kon-

kurrensfaktor 

 

 

 

X 

 

X 

 

  

X 

  

X 

  

X 

  Kunskapsbrist inom IT & 

system 

  

X 

 

X 

 

  

X 

    

X 

  

X 

Tidskrävande 

  

X 

 

X 

  

X 

  

X 

     

Komplicerade system 
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X 

 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

Ökad kvalitet & effektivi-

tet (på långsikt) 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 Excel / Power BI 

   

X 

 

X 

  

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 Snabbare, intelligentare, 

produktivitet  

 

    

X 

  

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 Lättare att spåra/ hitta fel 

med digitala lösningar 

 

  

X 

  

X 

 

X 

  

X 

    

X 

Tid & pengar 

 

Tabell 6 Nyckelbegrepp- Digitalisering & automatisering 

5.5 Framtidsprognoser  

Fråga fem från intervjun behandlade respondenternas perspektiv på framtiden i förhål-

lande till deras syn på revisionsutbildningen och revisionsyrkets roll i framtiden. Person-

ligen anser jag att det är viktigt att få en inblick i hur de som arbetar inom branschen både 

känner för tillfället men även hur de resonerar kring framtiden. Respondent G menar att 

ny teknologi kommer att bidra till att kvalitén ökar och därmed leda till en billigare revis-

ion. Respondenten menar även att det skulle kunna leda till att företag som inte enligt lag 

måste bli reviderade, kanske skulle vilja ha revision eller en försäkran om att deras siffor 

som de jobbar med är korrekta. Detta skulle i sin tur öppna upp en ny marknad. Respon-

dent G menar även att: 

möjligheter handlar om att det alltid kommer finnas företag att revidera, till vilken 

omfattning och till vilken grad återstår att se.  

 

Respondent J menar att denna kategori handlar mycket om att en automatiseras kommer 

att ske i och med ny teknologi, vilket skulle minska behovet av arbetskraft inom bran-

schen. Dock menar J att: 

och andra sidan kommer det även på långsikt behövas människor för att rimlig-

hets bedöma olika områden.  
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Respondenten menar att de lägre positionernas roll högst troligen skulle förändras, ef-

tersom rimlighetsbedömningen och områden där det finns tvetydighet avgörs av någon 

som är mera senior och förstår helheten bättre. Detta skulle således leda till en ökad kon-

kurrens på arbetsmarknaden, där olika individers spetskompetens blir ett avgörande.  

 

Respondent A är nyutexaminerad från ett universitet i Finland och menar att deras uni-

versitet arbetar genomgående med Excel, samtidigt som det förekommer obligatoriska 

kurser där det ingår mera analyserande fastän tyngdpunkten återkopplas på den praktiska 

redovisningen, vilket enligt respondenten skapar en bra grund för båda dessa delar. Re-

spondent A uttrycker sig enligt följande: 

beroende på hur man är lagd är kanske förståelsen för just redovisningen det 

viktigaste då baskunskaper i Excel kan läras relativt snabbt.  

 

Vidare menar respondent A att aningen mer komplicerade användningsområden inom 

Excel kan läras relativt snabbt på arbetsplatsen, och anser därmed att förståelsen för re-

visionen är viktigare en den tekniska delen.  

 

Respondent B tycker att det är en svår fråga att ta ställning till, eftersom det redan är svårt 

att förutspå den närmaste framtiden. Skulle vi däremot kolla på revisionsbranschen om 

tio år, menar hen att det förmodligen är bra att ha en stabil grund för att enklare förstå 

olika analyser gjorda av stora mängder data.  

Programmering syns allt mer inom olika arbeten inte bara inom IT, utan jag kan 

tänka mig att även inom revisionen kan det vara bra att ha grundläggande förstå-

else för programmering i och med att jag absolut tror att kunskap och erfarenhet 

från detta område kommer absolut vara allt viktigare med tiden oavsett vad du än 

jobbar med.  

 

Respondent F anser emellertid att Excel definitivt bör läras ut mera under själva utbild-

ningstiden, eftersom respondenten menar att Excel används så gott som i alla kurser. Där-

emot borde revisionsutbildningarna ta ställning till hur och vad Excels funktioner betyder 

från revisionssynvinkeln, i stället för att bara använda sig av Excel som program. Respon-

dent F menar att skolorna skulle kunna göra ett bättre samarbete med arbetslivet, genom 

att till exempel ta fram de mest använda bokföringsprogram som används, om inte annat 
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för att ge få en överblick över hur det kan se ut och hur det fungerar. Detta skulle ge en 

konkretare bild över hur olika rapporter och uppställningar ser ut, vilket definitivt skulle 

ge mervärde för de studerande.  

Detta skulle även kunna resultera i att det blir lättare att komma in i arbetslivet 

och själva inlärningsperioden skulle också kunna gå snabbare (respondent F).  

 

Respondent F tror bestämt ha sig ett jobb om tio år. Däremot tror respondenten vidare på 

att yrkesrollen definitivt kommer att förändras och utvecklas, med exempelvis ett mera 

fokus på systemen, vilket emellertid medför risk för att systemen blir manipulerade. Re-

spondent F menar också att företagen måste hålla sig uppdaterade och hänga med.  

Mm man inte hänger tappar man konkurrensfördelar och samtidigt kan jobbet bli 

lidande.  

Respondent F menar även att det kommer att finnas ett behov för en oberoende part som 

granskar verksamhet, fastän en stor del säkerligen kommer att ersättas av robotiken kom-

mer den mänskliga faktorn alltid att behövas.  

 

Respondent C tycker inte att det handlar om spetskunskap i ett specifikt område, utan 

menar att:  

vi ska kunna bygga broar mellan en kombination av djup kunskap inom både tek-

nik och revison. 

  

Respondenten menar att vi måste kunna kommunicera på samma nivå, där spetskunskap 

i endera av dessa områden inte kommer att leda till ett tillfredställande resultat. Vidare 

menar respondent C att en större del går åt att faktiskt kunna bidra något värdefullt till 

kunden. Respondenten menar att bara genom att ge ifrån sig revisionsberättelsen tillgo-

doser man de till lagstadgade revision, och är då nere på miniminivå. Med detta får man 

det som behövs och efterfrågas av intressenterna.  

Men med vissa ytterligare granskningsrapporter såsom transaktionsströmmarna 

i annat format än bara långa rapporter kan man verkligen ge mervärde för kun-

den som denne kanske inte sett eller förstått tidigare om affärsverksamheten.  

 

Uppnår man detta har man enligt respondent C lyckats ge kunden något värdefullt, mer 

än bara en stämpel på ett papper.  
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Respondent D anser att grundförståelsen är viktigare än de tekniska- och analytiska kun-

skaperna. Hen menar att de analytiska kunskaperna fås utan att använda moderna tekniska 

lösningar, men att man själv bör kunna förstå vad programmen utför i bakgrunden vilket 

är baskunskapen man besitter. Respondent D tycker att man ser en tydligen skillnad på 

dem som kommer från yrkesförberedande skolor kontra universitet, gällande förståelse 

och analytisk förmåga.  

 

Respondent H tror inte revisionsyrket är hotat men att det däremot kan bli en utmaning 

att få tag i kompetenta revisorer på avancerad nivå, om man inte rycker bort uppgifter 

från revisionsassistenter och i stället nyttjar artificiell intelligens. Respondent H tillägger 

även att: 

alla auktoriserade revisorer har en lång bakgrund som assistenter innan de är 

redo att bli ansvariga.  

 

Kategori enligt 

intervjuguide 

A B C D E F G H J K Nyckelbegrepp 

 

Framtidspro-

gnoser 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

Mänskliga faktorn 

   

X 

 

 

X 

  

X 

   

X 

 

X 

 Kunskap vs teknik 

  

X 

 

X 

 

 

   

X 

  

X 

 

X 

 

X 

  

Ökad/ minskad arbetskraft 

 

 

  

X 

 

  

X 

 

X 

  

X 

   

X 

Ökad konkurrens på ar-

betsmarknaden 

   

X 

 

  

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Ny spetskompetens 

  

X 

 

X 

 

  

X 

 

X 

  

X 

 

X 

  

X 

Stor del av arbete kan 

högst sannolikt automati-

seras 

Tabell 7 Nyckelbegrepp- Framtidsprognoser 
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6 ANALYS 

I följande kapitel analyseras avhandlingens föregående kapitels empiriska resultat uti-

från de genomförda intervjuerna. De empiriska resultaten ställs i förhållande till den 

befintliga teorin, enligt kapitel två och tidigare studier enligt kapitel tre, för att under-

söka samband, korrelationer och skillnader. Kapitlet följer samma struktur som föregå-

ende kapitel enligt intervjuguidens kategorier.  

6.1 Revisionsforskning 

I början av kapitel två introducerades två vanligt förekommande teorier inom revision: 

intressentteorin och principal-agent-teorin. Dessa teorier är grundläggande för förståelsen 

av revisorns roll. Enligt Bruzelius (2011) är förståelsen av helheten och förmågan att ar-

beta med samtliga involverade intressenter av stor vikt. Förmågan att prestera goda resul-

tat har positivt inflytande på kundrelationer samtidigt som företaget i fråga framstår som 

en konkurrenskraftig aktör på marknaden. Detta är även något som har poängterats från 

intervjuerna, där kunden ses som företagens inkomstkälla och utan dem finns ingen verk-

samhet. Det talar vidare för vikten av arbetet för att främja hela kundkretsen framför en-

bart enstaka kunder, med tanke på Bruzelius (2011) tidigare uttalande om att en kund kan 

ha olika positioner inom intressentmodellen. 

 

Jensen och Meckling presenterade principal-agent-teorin år 1976, vilken förklarar för-

hållandet mellan principalen och agenten. I det här fallet handlar det om revisorn och 

dess företag (agenten) som arbetar för principalen. I denna situation betonar Bruzelius 

(2011) att utformningen av kontrakt kan leda till konflikter där involverade parter kan 

ha skiljaktighet i åsikter och perspektiv, exempelvis hur arbetet ska utföras och i vilken 

omfattning. Både Manita et al. (2020) och Gullkvist (2005) har använt sig av principal-

agent-teorin i sina studier. 

 

Vid en diskussion med respondent C lyfts det fram att fastän det är hård konkurrens på 

marknaden, är det svårt att förhandla kring omfattningen i och med att revisionen bör 

uppfylla olika standarder och principer. Till vilket pris anser hen däremot att det alltid 

kommer finnas utrymme att diskutera kring.  
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Jag personligen tycker att det är mycket lättare att upprätthålla en kundrelation 

än att påbörja nya helt från noll (respondent C).  

 

Det här är även något som betonas i studien av Manita, R. et al. (2020). I detta samman-

hang anser jag som skribent att det handlar om att övervinna kunden i första hand. Har 

man däremot redan haft en längre tids kundrelation, där man presterat väl och till och med 

gjort lite extra, handlar det snarare om att fortsätta upprätthålla den goda relationen fram-

för att försöka bevisa och övervinna kunden. Respondent C tillägger även att dessa teorier 

och förhållanden inom organisation inte påverkar de nyblivna revisorerna utan snarare de 

personer som har mer ansvar och längre erfarenhet, vilket respondenten anser vara posi-

tivt. 

 

Enligt Carrington (2014) har både revisionen och revisorn en mycket betydande roll för 

samhället och det moderna marknadsekonomiska systemet, vilket även kan återspegla sig 

i de två ovannämnda teorierna.  

6.2 Revisionsprocessen 

Enligt Carrington (2014) består revisionsprocessen av tre olika delar vilka är: 

1) Planering.  

2) Granskning.  

3) Rapportering/ avslut.  

 

Utöver dessa tre huvudkategorier ingår olika underkategorier för varje enskild kategori. 

Horsmanheimo, P. och Steiner, M. L (2017) har likaså förklarat revisionsprocessen be-

stående av främst tre huvudkategorier: planering, granskning och rapportering, vilka även 

utgör grundelementen för denna avhandling. Vidare förklarar Carrington (2014) att detta 

är en generell bild över revisionsprocessen och som kan se väldigt olika ut både företags-

kulturen och branschen. Att det finns en grundmodell som arbetet baseras på är något 

samtliga respondenter är eniga om, vilket överensstämmer med befintlig teori. Detta kan 

också förklaras från tidigare forskning där Gullkvist (2005) betonar att med en mer digital 

process och utnyttjande av teknik, kan onödiga skeden och uppgifter elimineras. Detta 

kan anses vara en förklaring till varför den mer teoretiska modellen inte direkt syns eller 
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märks i arbetet. Längs med automatiseringen har företagen kunnat utnyttja och effektivera 

sina arbetsprocesser och på så sätt arbeta mot ett mer digitalt samhälle. Enligt respondent 

B, ansågs det till en viss grad finns en modell och att man vid utförandet av revisionen 

kunde känna av de olika delarna under processen. Majoriteten av respondenterna beto-

nade även att de känner mer av processens olika delar, när det handlar om en helt ny kund 

än en befintlig. Respondent C instämde med att revisionsprocessen i stor grad består av 

de tre olika huvudkategorierna. Vidare förklarade hen att modellen och arbetssättet vari-

erar allt beroende på till exempel företagens komplexitet, storlek och omsättning. Både 

dessa uttalanden från respondent B respektive C, går i linje med både den befintliga teorin 

och tidigare forskning.  

 

Även om majoriteten av respondenterna från undersökningen delade uppfattning kring att 

revisionsprocessen kan bestå av tre olika huvudkategorier, allt beroende på olika anta-

ganden beskrivna tidigare, erhöll avhandlingen ett utlåtande som skilde sig från mängden. 

Respondent K förklarade att revisionsprocessen inte alls behöver vara en standardiserad 

mall uppbyggd på tre eller fyra kategorier. Med sin långa erfarenhet inom många olika 

tjänster och företag samt som auktoriserad revisor, menade respondenten att allt beroende 

på de reviderade företaget, kan processen till och med bestå av åtta olika delar: 

 

1) Planering med riskbedömning, granskningsansats samt oberoende och hot (ana-

lysmodellen). 

2) Uppstartsmöte med företagsledningen, genomgång av händelser under året, upp-

daterade processer/ rutiner, risk för bedrägeri. 

3) Förvaltningsrevision.  

4) Granskning av interna kontroller. 

5) Bokslutsrevision. 

6) Granskning av finansiella rapporter. 

7) Avslutande revisionsmöte med kund.   

8) Avlämnande av revisionsberättelse.  
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Fastän denna modell är mer djupgående, kan flera av de olika delarna tolkas vara ihop 

slagna i de modeller som förklaras av Carrington (2014) och Horsmanheimo, P. och Ste-

iner, M. L (2017). Jag som skribent finner dock detta tillägg från respondent K som väl-

digt viktigt samtidigt som det skapar mervärde och relevans för studien och dess bidrag.  

 

Samhället och företagskulturen förändras i en allt snabbare takt genom teknologin och 

driver oss till mer teknologiebaserade miljöer. Detta menar majoriteten av respondenterna 

även märks i förhållande till revisionsprocessen. Respondent J lyfte fram att digitali-

seringen kan ses från olika synvinklar beroende på hur man ser på det. Utgångspunkten 

bör ändå stå för att alla ska tjäna på användningen av digitaliseringen och resultatet bör 

bli positivt. Respondent D konstaterar att det utan tvekan tillkommer både för- och nack-

delar med ny teknik och processer som digitaliseras. Respondent D betonar vidare att 

risken i vissa fall kan äventyras. Här menar respondenten att, när systemen automatiseras 

och ersätter mycket av ens eget arbete, får man inte luras och glömma den mänskliga 

faktorn. Detta är även något som har konstaterats av andra forskare, exempelvis Carring-

ton (2014) och Gullkvist (2005).  

 

Manita, R et al. (2020) har även poängterar detta i sin studie och menar att oron kring 

digitaliseringen och tillförlitligheten för systemen kan missleda revisorerna, vilket resul-

terar i att risken kan öka och att revisionens relevans och kvalitet drabbas. Enligt Manson 

et al. (2001 se Gullkvist 2005, s. 5) kan företaget och individen påverkas på olika sätt 

utifrån informationstekniken. Manson et al. (2001) menar att detta kan definieras med 

hjälp av attityder och beteendet som kan påverkas av införandet och ibruktagande av ny 

teknik. Vilket kan reflekteras i en organisations processer och strukturer. Således kan 

detta argument förklara oron som finns hos respondenterna. Trots resultaten från forsk-

ningen av Gullkvist (2005) som tyder på att individernas inställning och attityd till att 

arbetsmetodiken och arbetsprocesserna blir allt mer automatiserade konstaterade respon-

dent D att:  

man får absolut inte låta sig luras och tro att tekniken och systemen är svar på 

allt, utan den mänskliga faktorn borde alltid finnas där. Här är erfarenhet och 

kunskap kärnan i det hela. 
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Majoriteten av respondenterna menar däremot att digitaliseringen redan är till stor hjälp 

och att en vidare utveckling inom detta område skulle medföra egenskaper som exempel-

vis effektivare arbetsprocesser och en ökad kvalité, vilket är i linje med forskningen av 

Gullkvist (2005).  

 

Utifrån revisionsprocessens olika kategorier menar respondent E att granskningsfasen bör 

vara den delen av processen som skulle kunna utvecklas mest. Detta på grund av att med 

utnyttjande av olika tekniker så som artificiell intelligens kan företagen uppnå en mer 

live- baserad revision. Enligt respondent E betyder det här att marknaden kommer att 

utvecklas mycket inom detta område. Respondent D instämmer likväl och menar att med 

teknik som artificiell intelligens kan viktiga processer utvecklas, vilket exempelvis kan 

resultera i att olika flöden och värderingar kan effektiveras. Manita, R. et al. (2020) redo-

gör för att digitaliseringen även kan innebära att kundrelationen blir bättre med hjälp av 

exempelvis lättare, djupare och förbättrade analyser, vilket även resulterar i att reviso-

rerna kommer närmare sina kunder. Manita, R. et al. (2020) redogjorde även för att revis-

ion till en stor del handlar om reglerade tjänster vilka är relativt standardiserade. Det här 

är något som visar sig gå i linje med hur respondent C resonerar kring detta. Precis som 

Manita, R. et al. (2020) menar respondenten att revision och arbetet grundar sig i regel-

verk och standardiserade riktlinjer. Respondent C instämmer ytterligare med Manita, R. 

et al (2020), då hen menar att digitaliseringen medför nya egenskaper som ger kunderna 

mervärde, till exempel genom olika analyser illustrerade i visuellt format i stället för att 

bara avlämna de regellagda rapporterna och revisionsberättelsen.  

 

Respondent G diskuterar kring revisionsprocessen som ett sorts flöde och menar att digi-

taliseringen i detta fall har bidragit med att i princip allt går att spåra och att tillgänglig-

heten har ökat under de senaste åren. Respondent H fortsätter på samma spår och menar 

att effektiviteten har ökat och nämner dess relevans för fakturorna som utgör en stor del 

av arbetet. Enligt både respondent G och H har digitaliseringen bidragit till både intjäning 

av tid men även i form av effektivitet och noggrannhet. Undersökningen av The Associ-

ation of Chartered Certified Accountants kom fram till att med den nya teknikens hjälp, 

som till exempel maskininlärning, kan framförallt behandlingen av fakturor effektiveras. 

Efter endast fyra fakturor hade systemet lärt sig med 80 procent noggrannhet att avläsa 

och hantera dessa. Detta motsvarar både resultaten från Manita, R. et al. (2020) studie 
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samt denna avhandlings resultat, där respondenterna menar att intjänad tid på ett ställe 

kan spenderas på ett annat. Detta betonas även av Gullkvist (2005) där forskaren menar 

att informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har bidragit med egenskaper som 

både ökad snabbhet och högre produktivitet.  

 

Majoriteten av respondenterna instämmer på att de fysiska mötena och det fysiska arbe-

tet hos kunden har minskat. Detta skulle kunna anse vara en faktor till varför exempel-

vis kundrelationen försvagas. Resultaten visar emellertid att digitaliseringen har öppnat 

upp helt nya möjligheter för att kunna bibehålla samarbetet och en stabil kundrelation, 

jämfört med hur det har fungerat förut. Exempelvis genom lättare och mer överskådli-

gare rapporter och analyser som inte enbart medför en positiv korrelation för revisionen, 

men som även kan fungera som mervärde för kundens verksamhet.  

 

Detta visar inte enbart att ovanstående resonemang går i linje med tidigare forskning 

utan även denna avhandling går i linje med tidigare forskning, enligt majoriteten av re-

spondenterna där de anser att både revisonsyrket och branschen befinner sig i en över-

gångsfas mot en ny IT- miljö.  

6.3 Revisionsriskmodellen 

Carrington (2014) beskriver revisionsriskmodellen bestående utav tre komponenter: 

1) Inneboende risk  

2) Kontroll risk  

3) Upptäcktsrisk  

Tillsammans bilder de revisionsrisken och den matematiska formeln: RR = IR x KR x UR. 

 

Samma modell används både i Voiculescu, A. och Brumbescu, S. S (2014) studie samt i 

Manita, R. et al. (2020) studie. Enligt Carrington (2014) är modellen en mycket teoretisk 

och matematisk formel, vilket även betonas av majoriteten respondenter i denna avhand-

ling. Till exempel beskrev respondent K att mallen självfallet existerar men att det är 

ingenting hen känner av under processen. Det har även visat sig att det finns tydliga skill-

nader mellan hur olika revisorer både bedömer och fastställer de olika riskerna, däremot 

beskriver majoriteten av respondenterna att revisionsriskmodellen främst används inom 
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planeringsfasen. Detta förklarades även av Carrington (2014) i och med att riskbedöm-

ningen oftast sker när revisorerna bedömer det reviderade företaget och uppdraget i fråga. 

Respondent G menar att revisorn ska kunna bedöma hela verksamheten från ett riskper-

spektiv, där varje bedömning är unikt. Detta betonas likväl av majoriteten av responden-

terna som menar att arbetssättet är mycket upp till var och en revisor. Detta kan förklaras 

av Carrington (2014) där författaren menar att de olika riskerna bör bedömas i förhållande 

till varandra eller som enskilda komponenter. Detta går även i linje med ISA 315 som 

beskriver att revisorn bör både bedöma och identifiera de olika riskerna samt väsentliga 

fel, genom att förstå företaget och dess miljö som de verkar inom. Vilket vidare är någon-

ting som betonas i både IFAC (2018) och ISA 300 föreskrifter, där det framkommer att 

väsentlighetsgränsen inte bör äventyras med för svag kännedom om kunden eller dess 

verksamhet.  

 

Respondent C menar att det handlar om individen, eftersom denne sedan beslutar 

huruvida de olika riskerna bedöms var för sig eller som helhet. Voiculescu, A. och Brum-

bescu, S. S (2014) har använt sig av en modell för den acceptabla nivån för upptäcktsris-

ken enligt ISA 400. Detta är emellertid ingenting som tas upp från någon respondent i 

denna avhandling. Resultatet från Voisculescu, A. och Brumbescu, S. S (2014) studie 

visade på att bedömande av upptäcktsrisken exempelvis kan bero på revisorns kompen-

tens, vilket vidare kan förklaras med hur väl revisorn känner till eller har bekantat sig med 

verksamheten. Detta överensstämmer med hur respondent D diskuterar kring detta. Re-

spondenten menar att identifieringen och fastställandet av revisionsrisken baserar sig på 

hur grundligt revisorn faktiskt har bekantat sig med företaget, dess verksamhet och af-

färsidé. Respondent K använder sig mer av sin känsla och erfarenhet som besvarar 

Voisculescu, A. och Brumbescu, S. S (2014) resultat. Enligt ISA 200, A34 definierades 

revisionsrisk som följande: ”Revisionsrisk är en funktion av riskerna för väsentliga fel-

aktigheter och upptäcktsrisk. Riskbedömningen bygger på granskningsåtgärder för att 

inhämta information som krävs för detta syfte och bevis som har inhämtats under revis-

ionen. Riskbedömningen är en fråga om professionell bedömning och inte något som kan 

mätas exakt.” Det råder inget tvivel kring att majoriteten av respondenterna huvudsakli-

gen utgår ifrån samma fundamental som ISA 200, A34. Vad som däremot kan poängteras 

är att respondent C betonar ISA 200, A34 och menar att de olika komponenterna inte 

direkt prövas mot eller med varandra, utan att det snarare handlar om en övergripande 
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analys. Utifrån analysen görs sedan mer djupgående prövningar på olika transaktioner 

och poster.  

 

Enligt Voiculescu, A. och Brumbescu, S. S (2014) bedömer revisorn kontrollrisken som 

hög, medel eller låg beroende på olika antaganden och kontroller. Respondent J gjorde 

ett intressant inslag och menar att med sin i långa erfarenhet av arbetet och förståelse för 

helhetsbilden, anser sig respondent veta vad som bör kontrolleras och var fokusen bör 

ligga. Respondent J poängterade att poster som till exempel lager/ lagervärde och 

kundfordringar alltid bör granskas med ett extra öga. Enligt respondent J faller dessa 

poster inom ramen för kategorin med hög risk och bedöma därefter. Likaså menar re-

spondenten att goodwill kan varan en post som kan tillhöra samma kategori.  

 

Zaiceanu, A. M; Hlacius, E. och Lucan, A. N. C (2015) har i sin studie tagit en annan 

synvinkel på revisionsriskmodellen och komponenterna än avhandlingens tidigare 

nämnda studier. Författarna (2015) har använt sig av en sannolikhetsteoretisk modell, 

Bayes Theorem, där de valt att undersöka variabeln resonable assurance. Med denna va-

riabel menar författarna att det finns möjlighet att undersöka hur mycket information som 

faktiskt behövs och bör användas för att göra riskbedömningen. Författarna (2015) dis-

kuterar kring att revisorns kunskap och erfarenhet kan fungera som faktorer för hur väl 

ett bedömmande utförs. Det här är även något som betonas av både respondent C och K. 

Respondent C menar att när modellen är så pass teoretisk som den är övergår det i stället 

till individen och dennes perspektiv för bedömning av helheten. Respondent K resonerar 

på liknande nivå, och utgår mer på känslan och erfarenheten men anser dock att doku-

mentationen är en mycket viktig och väsentlig del. Zaiceanu, A. M; Hlascius, E. och 

Lucan, A. N. C (2015) menar att på grund av att samhället och arbetsmetoderna blir allt 

mer IT-styrda, där olika verktyg som exempelvis analys, statistik och rapporteringssystem 

utför större delen av arbetet, värdesätts revisorns kunskap och erfarenhet mer än en teo-

retisk modell. Detta är även något som har betonats tidigare i avhandlingen av bland annat 

Porter et al. (2008), Martinov och Roebuck (1998) samt Janvrin et al. (2008).  

 

Zaiceanu, A. M; Hlascius, E. och Lucan, A. N. C (2015) diskuterar även om det tekniska 

perspektivet. Författarna menar att den snabba tekniska utvecklingen i princip gör det 

omöjligt för individen att hänga med och utvecklas i samma takt och nivå. Därmed bör vi 
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ta nytta av tekniken, låta systemen arbeta för oss och samtidigt får revisorerna behålla sin 

värdefulla roll och kunskap, vilket även har betonats av både Gullkvist (2005) och Elliot, 

R. (1992). Från samma perspektiv menar respondent G att digitaliseringen och automati-

seringen är synlig både i deras företag men även för de reviderade företaget. Responden-

ten anser således att det fortfarande finns utrymme för utveckling, för att kunna uppnå en 

gemensam nivå. Zaiceanu, A. M; Hlascius, E. och Lucan, A. N. C (2015) menar även att 

den mänskliga faktorn fortsättningsvis är svår att eliminera totalt, därav lever revisorns 

viktiga funktion fortfarande vidare, vilket majoriteten av respondenterna i denna avhand-

lingen likväl uppmärksammar.  

6.4 Digitalisering & automatisering 

I rapporten framtidens rådgivning, redovisning och revision - en resa mot år 2025, fram-

tagen av FAR, använde författarna sig av ett citat från Craig Canarick där ursprunget 

egentligen låg hos Ian Malcom. Enligt Ian Malcom är utvecklingen av tekniken inte lika 

lätta att försöka göra sig av med såsom en trend på marknaden. Malcom menar teknikens 

utveckling och vad tekniken faktiskt erbjuder är så pass effektiva och smarta lösningar att 

samhället vill ta del av dessa. Således förtydligar Malcom att det heller inte går att sätta 

stopp på utvecklingen. Oavsett om det finns delade åsikter bland respondenterna i denna 

avhandling angående detta ämne, menar majoriteten ändå att digitaliseringen och tekni-

ken syns men fortfarande befinner sig i ett utvecklingsskede. Enligt Zuboff (1988) lär 

digitaliseringen vara en av de starkaste förändringskrafterna i samhället, som bidrar med 

en rad olika positiva egenskaper. Det har vidare visat sig att förklara eller definiera be-

greppet digitalisering inte är så lätt som man skulle kunna tro. Detta bekräftar även av-

handlingens undersökning, där respondenterna är på relativt samma spår men skillnader 

förekommer även här. Mycket handlar om förmågan att till exempel kunna hantera och 

utföra ett icke fysiskt arbete och att system på ett snabbare, effektivare och mer intelli-

gentare sätt utför större delen av arbetet. Likaså kopplas begreppet ofta ihop med exem-

pelvis artificiell intelligens eller maskininlärning.  

 

Asymmetrin till begreppet digitalisering och likaså automatisering kan förklaras med 

hjälp av Itkonen (2015) som menar att det inte riktigt finns en partikulär beskrivning. 

Itkonen (2015) använder sig i stället utav syftet för att komma närmare en beskrivning, 



  Philip Mattsson 

 

 

83 

och anser att det handlar om processen för att kunna lagra, överföra och bearbeta inform-

ation i datorläsbar form. I jämförelse med avhandlingens undersökning, menade respon-

dent E att mindre människa och mer system skulle kunna va en definiering, vilket även 

skulle kunna fungera som en generell slutsats för begreppet. Respondent K, likväl som 

majoriteten av respondenterna, menar att det sker mycket arbete inom utvecklingen av att 

försöka öka effektivitetsgraden med exempelvis nya system och arbetssätt. Det faktum 

att undersökningen är genomförd i Finland skulle vidare kunna sammankopplas till The 

Digital Economy and Society Index- rapporten, där Finland som land enligt statistiken är 

högst rankade blanda de 28 EU- medlemsstaterna, vilket även gör Finland till ett mycket 

konkurrenskraftigt land i form av digital utveckling. Vidare beskrev Gullkvist (2005) att 

digitaliseringen både kan innebära för- och nackdelar för en revisor, till exempel att tek-

niken och systemen tar över och revisorn förlorar eventuellt sin identitet. En nackdel en-

ligt respondent H var att detta kan påträffas bland de olika generationerna. Respondenten 

menar att den yngre generationen känner sig ofta trygg med att arbeta med en rad olika 

system och förlitar sig på dem i och med att de är uppväxta med tekniken. Detta kan 

således leda till brister och att grundtanken bland annat glöms bort, vilket resulterar i 

risker eller inkorrekthet. Majoriteten av respondenterna är trots allt överens om att digi-

taliseringen kommer att medföra en ökad kvalité och en högre effektivitetsgrad. Även om 

revisionsyrket befinner sig i en utvecklingsfas, delar majoriteten åsikten om att digitali-

seringen på lång sikt kommer att medföra mera positiva följder än negativa. I enlighet 

med tabell 6 nämner åtta av tio respondenter Excel och Power BI under intervjun, vilka 

även ansågs vara de mest använda verktygen som används i det dagliga arbetet utöver 

företagens egna bokföringsprogram och likande. Majoriteten av respondenterna var även 

bekanta med alla de teknologier som redovisades i fråga fyra (e). Denna fråga grundade 

sig på The Association of Chartered Certified Accountants undersökning, där tolv tek-

nologier lyftes fram och som ansågs att kommer påverka revisionsyrket och arbetssättet. 

Följande variabler har använts för undersökningen:  

 

1) Har inte hört om begreppet,  

2) Har hört begreppet men har ingen grundläggande förståelse,  

3) Visste inte riktigt va de betydde.  
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Undersökningens resultat visade på att 62 procent kunde instämma på dessa tre variabler. 

Motsvarande för denna avhandling består den procentuella andelen av 30 procent, vilket 

enligt mig som skribent kan ses som mycket positivt.  

 

Manita, R. et al. (2020) sammanställde sin studie genom att redovisa fem olika kategorier 

som påverkar både revisorernas roll och revisionsverksamheten. För att tydliggöra resul-

taten presenteras dem nedan:  

 

1) Revisionsrelevansen kommer att förbättras med digitaliseringen. 

2) Ovanstående punkt möjliggör för att företagen kan utöka sin service genom nya 

tjänster. 

3) Genom nya tjänster förbättras granskningskvaliteten med hjälp av analysverktyg. 

4) Digitaliseringen medför även mer utvecklas och nyare revisorsprofil. 

5) Digitaliseringen gör det även möjligt att utöka innovationskulturen för revisions-

företagen.  

 

Denna samanställning från Manita, R. et al. (2020), indikerar att det finns en definitiv 

positiv korrelation mellan deras resultat och resultatet för denna avhandling, då varje 

punkt instämmer med respektive respondenters uppfattning och perspektiv från avhand-

lingens undersökning. Således påvisas att tidigare forskning är på samma spår som de 

avhandlingens resultat.  

 

Gullgvist (2005) använde sig i sin studie av Technology Acceptance Model (TAM) för 

att undersöka deltagarnas attityder och acceptans av teknik. TAM- modellen cirkulerar 

kring två huvudvariabler, vilka är individens uppfattning om teknikens användarbarhet 

samt lätthet att använda tekniken. Med TAM- modellen har forskare kunnat undersöka 

och förklara individens beteende i förhållande till teknik. Ytterligare en mer djupgående 

modell som likaså har utvecklats av Vankatesh och Davis år 2000 kallas för TAM2 och 

består av ännu fler variabler och normer. Det finns även andra modeller i denna kategori 

såsom, Diffusion of Innovation Theory (DOI), Social Cognitive Model (SCT), Theory 

of Planned Behaviour (TBD), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) med flera. I enlighet med flera av dessa modeller och forskning, allt beroende 

på de givna variablerna och hypoteserna, har det visat att exempelvis variabler som kön 
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och kunskap kan vara avgörande faktorer för att både förstå och undersöka variabeln 

teknik. Teknik har inte bara ansetts vara en grundpelare i form av en variabel för denna 

avhandling, utan även i de samtliga tidigare nämnda modellerna. I och med att tidigare 

forskning har konstaterat att både kön och kunskap kan ha en stor inverkan på de olika 

variablerna och resultatet, valdes dessa även att undersökas i denna avhandling och en 

variation mellan både kön och kunskap eftersträvades. Könsfördelning uppgick till 60 

procent män och 40 procent kvinnor. Kunskap i form av erfarenhet varierade mellan 1 

år till 15 år. Efter att figur åtta och bilaga tre redovisats, kan det emellertid inte tolkas 

från resultatet att en stark variation mellan dessa variabler skulle förekomma. Trots en 

variation på både kön och kunskap, kan förklaringen bakom detta tänkas grunda sig på 

att respektive respondent svarade mellan 3 till 5 utifrån värderingsskalan 0 till 5. Den 

gemensamma sammanställningen med utgångspunkt i de fem variablerna, varierade 

mellan 78 till 92 procent, vilket även här betyder att det inte är möjligt att säga att det 

varken finns ett positivt eller negativt samband gällande kön och kunskap.  
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7 SAMMANFATTNING & DISKUSSION 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras avhandlingens innehåll, resultat och bi-

drag. Även förslag på vidare forskning presenteras.  

 

Avhandlingens syfte var att undersöka digitaliseringens effekt på revisionsprocessen 

samt dess olika komponenter. Utifrån syftet blev den huvudsakliga frågeställningen: hur 

upplever auktoriserade revisorer och revisionsassistenter att revisionsprocessen påver-

kats av digitaliseringen. Syftet och frågeställningen har besvarats på bästa möjliga vis 

med hjälp av befintlig teori, tidigare forskning och en kvalitativ undersökning med ett 

sampel på tio stycken respondenter från fyra olika revisionsbyråer.  

 

Utifrån den kvalitativa undersökning som gjordes med tio stycken respondenter, alla 

från Big 4-företag, har studien kommit fram till att en viss oro och osäkerhet definitivt 

finns. Trots det indikerar resultaten på att respondenterna förhåller sig på en mycket po-

sitiv nivå till fenomenet och utvecklingen. Majoriteten är även eniga om att de upplever 

att digitaliseringen har flera olika positiva effekter både på individen men även på verk-

samheten. Till följd av detta presenters ett antal punkter för vad studien har kommit 

fram till i form av resultat:  

 

✓ Individens arbete har inte minskat, men arbetet kan genomföras på ett 

mer smartare och produktivt sätt. 

✓ Ökad kvalitet och effektivitet i relation till slutprodukten. 

✓ Nya arbetssätt och verktyg har resulterat till minskad risk. 

✓ Lättare att upptäcka väsentliga fel. 

✓ Ökad pålitlighet och mer precisa utfall med hjälp av ökad datahante-

ring.  

 

Digitaliseringen kan även ses som en konkurrensfaktor där snabbare, intelligentare och 

en ökad produktivitet kan stå för nyckelbegrepp inom denna kategori. Avhandlingens 

undersökning har också visat, likaså befintliga teori och tidigare forskning, att IT- kun-

skaper är högt värderade inom denna bransch där en viss konkurrensfaktor även kan ses. 

Konkurrensfaktorn för denna kategori står emellertid mellan generationer, där den äldre 
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generationen ställs mot den yngre. Samtidigt värderas även kunskap och erfarenhet högt 

i och med att IT- system förnyas och det krävs mycket tid att sätta sig in i dem. Kunskap 

och erfarenhet är en individs främsta tillgång. Vilket betyder att det till en viss del finns 

en obalans i branschen i förhållande till individens egenskaper sam kan anses vara en 

individuell konkurrensfaktor inom denna kategori.    

 

För denna avhandling användes The Association of Chartered Accountants (ACCA) 

undersökning, där de presenterade de främsta trenderna för verksamheten. Slutsatsen ut-

ifrån detta kan tolkas att revisorer, revisionspersonal och revisionsbyråer definitivt kom-

mer påverkas av de två främsta variablerna i TAM- modellen:  

 

• Uppfattad användarbarhet (U) 

• Uppfattad användarvänlighet (E) 

 

Technology Acceptance Model (TAM) har likaså använts i denna avhandling, för att 

öka förståelsen kring digitalisering och automatisering samt revisorernas och revisions-

assistenternas attityder mot utvecklingen. Utifrån TAM- modellen utformades fråga fyra 

(g) i intervjuguiden, och en egen modifierad mall gjordes för att illustrera respondenter-

nas svar i anknytning till deras attityder till utvecklingen av teknologin. Slutsatsen blev 

mycket lätt tolkad, där varje variabel uppnådde en procentuell andel på över 80 procent.  

 

I och med att den kvalitativa undersökningen utfördes under första och andra kvartalet, 

vilket ofta är mycket tidspressade perioder för individer verksamma inom denna 

bransch, skulle en motsvarande studie ha bättre förutsättningar samt underlätta för skri-

benten om den skulle ta plats under en annan tidsperiod. Detta skulle vidare kunna leda 

till ett större sampel samtidigt som studien skulle kunna utföras på en bredare skala, där 

man till exempel skulle kunna undersöka företag från olika länder och orter, samt jäm-

föra dessa sinsemellan. Ett alternativ skulle även vara att jämföra små och stora företags 

utveckling eller alternativ enbart fokusera sig på ett specifikt företag och dess utveckl-

ing. Jag anser dock att denna utförda studie kan fungera som en bra grund för vidare 

forskning, eftersom att den kan utvecklas enligt ovannämnda exempel. Vidare i enlighet 

med kapitel 7.2, då fenomenet i sig är så pass nytt och nu först håller på att växa fram 

och etablera sig inom denna bransch.  
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Min personliga åsikt är i vilket fall som helst att vi aldrig får glömma den mänskliga 

faktorn, individens kunskaper, erfarenheter och egenskaper oavsett i vilken omfattning 

tekniken än må utsträcka sig i.  

7.1 Studiens bidrag 

Denna studie baserar sig på befintlig teori och forskning. En kvalitativ undersökning har 

utförts med tio stycken respondenter från fyra olika företag. Utifrån den kvalitativa under-

sökningen har skribenten undersökt auktoriserade revisorer och revisionsassistenter med 

varierande erfarenhet och arbetsuppgifter. Likaså har deras förhållande och perspektiv på 

revisionsprocessen och dess komponenter mot en mer IT- baserad miljö undersökts. Detta 

har framställts genom att analysera resultaten från den kvalitativa undersökningen i för-

hållande till den befintliga teorin och tidigare forskning, vilket har tillsammans har be-

svarat studiens syfte och frågeställning. Med detta anser jag att studien har lyckats, då 

den bidrar till att ge en tydligare och djupare uppfattning i förhållande till de oklarheter 

och problem som både revisorer och revisionsbranschen befinner sig i, samtidigt som ett 

mycket komplext ämne har behandlats.  

7.2 Förslag på vidare forskning 

Studien har ett antal gånger konstaterat att digitaliseringen och automatiseringen är om-

råden vi definitivt inte kommer att kunna göra oss av med, vilket betyder att det alltid 

kommer att finnas utrymme för vidare forskning speciellt inom dessa områden. Studien 

har även kommit fram till att det finns utrymme för att fortsätta forskningen kring revis-

ionsriskmodellen och dess komponenter i förhållande till revisionsprocessen. Skribenten 

har valt att redovisa ett antal förslag på vidare forskning. 

 

• En idé skulle definitivt vara att inte enbart undersöka revisionsriskmodellen 

som teoretisk modell och vad de olika komponenterna betyder. Utan att för-

söka undersöka modellen från det praktiska perspektivet, hur denna modell 

verkligen fungerar i praktiken, vilken funktion de olika komponenterna fyller, 

när och hur modellen används specifikt för revisorer. 
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• En studie i större omfattning skulle kunna utföras till exempel med större sam-

pel och med både kvalitativ och kvantitativ metod.  

• En studie mellan olika revisionsbyråer, mindre och större. 

• Med tanke på statistiken från DESI skulle det definitivt vara intressant att ut-

föra en studie länder sinsemellan, där föregående punkt även skulle kunna be-

aktas.   
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BILAGOR 

Bilaga 1a: Intervjuguide (svenska) 

1.  Bakgrundsinformation:  

1a) Jag kommer inte att nämna några namn i avhandlingen, utan respondenterna 

förblir anonyma, önskar ni även att företaget förblir anonymt?  

1b) Är det ok om jag spelar in intervjun för att göra det lättare att transkribera 

den efteråt? (Materialet raderas efter att intervjun har transkriberats).   

1c) Hur länge har ni arbetet inom revision? 

1d) Utbildning? 

1e) Yrkestitel? 

 

2.  Revisionsprocessen: 

2a) Beskriv er revisionsprocess kort. 

2b) Planering 

- Planeringsfasen i revisionsprocessen består av att både bekanta sig och förstå 

klientens verksamhet, samt olika bedömningsfaser såsom, riskbedömning. 

o Hur enligt er har eller kommer digitlaiseringen att påverka detta om-

råde?   

o Exempel?:  

2c) Granskning 

- Granskningsfasen i revisionsprocessen består av att utföra olika testningar 

såsom kontroll av olika processer och poster. 

o Hur enligt er har eller kommer digitaliseringen att påverka detta om-

råde? 

o Exempel?:  

2d) Rapportering 

- Rapporteringsfasen består av att utfärda revisionsberättelsen samt andra rap-

porter.  

o Hur enligt er har eller kommer digitaliseringen att påverka detta om-

råde? 
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o Exempel?:  

2e) Utifrån dessa tre faser i revisionsprocessen, vilken eller vilka delar anser ni 

har eller kommer att påverkas mest av digitaliseringen? 

2f) För- och nackdelar med digitaliseringen i relation till revisionsprocessen?  

2g) Anser ni att utvecklingen inom tekniken lett till att lättare upptäcka / inte 

upptäcka fel vid granskning av redovisningen?   

 

3. Revisionsriskmodellen:  

3a) Vad enligt er är det viktigt att ta i beaktande vid fastställande av revisionsris-

ken? 

3b) Hur använder ni er av revisionsriskmodellen och dess komponenter: innebo-

ende risk, kontroll risk, upptäcksrisk? 

3c) Hur fastställer och bedömmer ni de olika riskerna? 

3d) Anser ni att digitaliseringen har eller kommer att resultera i en ökning eller 

minskning av risker i relation till riskbedömningen i revisionsprocessen?  

 

4. Digitalisering & automatisering: 

4a) Kortfattat, vad innebär följande begrepp för just er: digitalisering och auto-

matisering? 

4b) Hur skulle ni beskriva att digitaliseringen har förändrat revisionsyrket och 

dess verksmahet? 

4c) Skulle ni säga att digitaliseringen har/ kommer att medföra ökad kvalitet till 

revisionen? 

4d) Skulle ni säga att digitaliseringen har/ kommer medföra högre effektivitets-

grad? 

4e) Är ni bekanta eller använder ni följande teknologier? Ja/nej: hur och i vilka 

samband?  

o Artificial Intellingence (AI), Robotic Process Automation (RPA), 

Data Analytics, Machine Learning (ML), Natural Language Pro-

cessing (NLP), Drone Technology, Internet of Things & Sensor 

Technologies, Distributed Leder Technology (DLT), Smart Con-

tracts, Cloud Technologies.  
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4f) Vilka är de främsta system/ program som ni använder er av i ert dagliga ar-

bete? 

4g) Hur skulle ni värdera er acceptans och använding för nya teknologier inom 

er verksamhet, såsom (AI, Big Data, RPA, etc..) på en skala 0-5 där 0 är lägst 

och 5 högst. 

o Hur upplever ni användarbarheten av nya teknologier? 

o Hur upplever ni användarvänligheten av nya teknologier? 

o Hur upplever ni er attityd mot nya teknologier? 

o Upplever ni att implementering och användning av nya teknologier är 

ett måste med tanke på verksamhetens utveckling eller skulle ni även 

på en personlig nivå rekommendera implementering och användning 

av nya teknologier?  

o Upplever ni att användning av nya teknologier ökar er produktivitet 

samt att systemen är tydliga och förståeliga?  

4h) Anser ni att t.ex. ISA- standarder och andra direktiv utvecklas i samma rikt-

ning som tekniken inom revisionen? 

 

5.  Framtidensprognoser 

5a) Universiteten och redovisningsutbildningar bör erbjuda en bra baskunskap 

inom redovisning skulle ni dock anse att fokusen kring det traditionella/ klas-

siska lärandet bör förflyttas och fokusera mer på själva tekniska- och analytiska 

kunskaper? 

5b) Hur ser ni gennerellt på både revisionsyrket samt branschen i framtiden?- 

Hot/ möjligheter, m.m 

 

6. Övrigt 

6a) Finns det något ni skulle vilja tillgägga eller andra tankar/ funderingar som 

skulle kunna vara till värde för mig och denna avhandling? 
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Bilaga 1b: Intervjuguide (finska)  

1. Taustatiedot: 

1a) Tutkimuksessa ei esitetä lainkaan nimiä, joten myös vastaajat ovat anonyy-

mejä. Haluatko myös yrityksen pysyvän nimettömänä tutkimuksessa? 

1b) Sopiiko, että haastattelu nauhoitetaan, jotta se voidaan kirjoittaa auki haas-

tattelun jälkeen? (aineisto poistetaan haastattelun litteroinnin jälkeen). 

1c) Kuinka kauan olet työskennellyt tilintarkastuksessa? 

1d) Koulutuksesi? 

1e) Ammattinimikkeesi? 

 

2. Tilintarkastusprosessi: 

2a) Kuvaile lyhyesti tilintarkastusprosessia 

2b) Suunnittelu 

- Tilintarkastusprosessin suunnitteluvaihe koostuu sekä asiakkaiden toimin-

taan tutustumisesta ja sen ymmärtämisestä, että erilaisista arviointivaiheista, 

kuten riskien arvioinnista. 

o Kuinka digitalisaatio mielestäsi vaikuttaa tai tulee vaikuttamaan tähän 

osa-alueeseen?  

o Esimerkki? 

2c) Tarkastus 

- Tilintarkastusprosessin tarkastusvaihe koostuu erilaisten testien suorittami-

sesta, kuten erilaisten prosessien ja tietueiden tarkistamisesta. 

o Kuinka uskot digitalisaation vaikuttavan tai tulevan vaikuttamaan tä-

hän osa-alueeseen? 

o Esimerkki? 

2d) Raportointi  

- Tilintarkastusprosessin raportointivaihe koostuu tilintarkastuskertomuk-

sen ja muiden raporttien laatimisesta  

o Kuinka uskot digitalisaation vaikuttavan tai tulevan vaikuttamaan 

tähän osa-alueeseen? 

o Esimerkki? 
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2e) Näiden kolmen tilintarkastusprosessin vaiheen perusteella, mihin osaan tai 

osiin digitalisaatio vaikuttaa eniten? 

2f) Digitalisaation edut ja haitat suhteessa tilintarkastusprosessiin? 

2g) Katsotko, että tekniikan kehitys on helpottanut / vaikeuttanut virheiden ha-

vaitsemista tilintarkastuksessa? 

 

3. Tilintarkastusriskimalli: 

3a) Mitä on mielestäsi tärkeää ottaa huomioon tarkastusriskiä määritettäessä? 

3b) Kuinka käytät tarkastusriskimallia ja sen komponentteja; toimintariski, kont-

rolliriski, havaitsemisriski? 

3c) Kuinka määrität ja arvioit erilaisia riskejä? 

3d) Onko digitalisaatio mielestäsi johtanut tai johtaa siihen, että riskit kasvavat / 

vähenevät suhteessa riskien arviointiin tilintarkastusprosessissa? 

 

4. Digitalisaatio ja automatisointi: 

4a) Mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat sinulle: digitalisointi ja automatisointi? 

4b) Kuinka kuvailisit, että digitalisaatio on muuttanut tilintarkastajan ammattia 

ja sen toimintaa? 

4c) Sanoisitko, että digitalisointi on parantanut / tulee parantamaan tilintarkas-

tuksen laatua? 

4d) Sanoisitko, että digitalisointi on johtanut /johtaa tehokkuuden kasvuun tilin-

tarkastuksessa? 

4e) Ovatko seuraavat tekniikat sinulle tuttuja tai käytätkö niitä (kyllä/ei). Miten 

ja missä yhteydessä? 

o Artificial Intellingence (AI), Robotic Process Automation (RPA), Data 

Analytics, Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP), 

Drone Technology, Internet of Things & Sensor Technologies, Distrib-

uted Leder Technology (DLT), Smart Contracts, Cloud Technologies.  

4f) Mitkä ovat tärkeimmät järjestelmät/ohjelmat, joita käytät päivittäisessä työs-

säsi? 
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4g) Miten arvioisit uusien teknologien, kuten esimerkiksi AI, Big Data, RPA 

jne. hyväksymistä ja käyttöä yrityksessänne asteikolla 0-5, jossa 0 on alhaisin ja 

5 korkein. 

o Kuinka koet uuden tekniikan käytettävyyden? 

o Kuinka koet uuden tekniikan helppouden? 

o Kuinka koet asenteesi uuteen tekniikkaan? 

o Katsotko uusien tekniikoiden käyttöönoton ja käytön olevan välttämä-

töntä liiketoiminnan kehittämisen kannalta ja suosittelisitko myös uusien 

tekniikoiden käyttöönottoa henkilökohtaisella tasolla? 

o Katsotko, että uusien tekniikoiden käyttöönotto lisää tuottavuutta ja että 

järjestelmät ovat selkeitä ja ymmärrettäviä? 

4h) Kehittyvätkö esim. ISA-standardit ja muut direktiivit mielestäsi samaan 

suuntaan kuin auditointitekniikka? 

 

5. Tulevaisuuden ennusteet: 

5a) Yliopistojen ja laskentatoimen koulutuksen tulisi tarjota hyvät laskentatoi-

men perustiedot. Katsotko, että opintojen painopistettä tulisi siirtää ja niissä tu-

lisi keskittyä enemmän tekniseen ja analyyttiseen tietoon? 

5b) Millaisena näet tilintarkastajan ammatin ja toimialan tulevaisuudessa? (Uhat, 

mahdollisuudet, jne.) 

 

6. Muuta: 

6a) Onko jotain mitä haluaisit vielä lisätä tai muita ajatuksia, jotka voisivat olla 

arvokkaita tämän tutkimuksen kannalta? 
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Bilaga 2a: Följebrev (svenska) 

Hej, 

 

Jag heter Philip Mattsson och studerar vid Åbo Akademi Universitet inom fakulteten för 

samhällsvetenskaper och ekonomi, magisterprogram i företagsekonomi: redovisning 

och styrning.  

 

Jag skriver för tillfället min pro gradu- avhandling inom ämnet:  

IT som underliggande tillgång för utvecklingen av revisionen- En kvalitativ studie om 

digitaliseringens effekt på revisionsprocessen och dess komponenter samt interaktionen 

mellan IT- & revisionsverksamheten.   

 

Avhandlingens empiriska del består av en kvalitativ studie vilket betyder att jag kom-

mer att använda mig av intervjuer för att utföra denna del av avhandlingen. Därav vän-

der jag mig till er för att fråga om ni skulle vilja medverka i en intervju. 

 

Jag har full förståelse för att ni som revisor samt revisionsbyråerna befinner sig inom en 

mycket tidspressad period med andra ansvar och engagemang. Där även till exempel 

eventuella avstånd och tekniska agremanger kan försvåra situationen.  

 

Med hänsyn till ovanstående aspekter, föreslår jag att flexibilitet bör finnas hos båda 

parter, vilket betyder att en eventuell intervju skulle kunna utföras som: 

alternativ 1, fysisk intervju 

alternativ 2, virtuell intervju: per telefon/ Skype/ Zoom eller Teams. 

 

Det finns även flexibilitet kring intervjudatumen och tiden för den eventuella intervjun, 

där det är upp till revisorn och hens kalender när intervjun kommer att genomföras.  

 

Jag har estimerat att intervjun skulle ta ungefär 45 minuter till en timme. 

 

Intervjufrågorna har jag bifogat separat så att ni har möjlighet att bekanta er med dem i 

god tid före intervjun. 
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Intervjun kommer att spelas in och den data som insamlats kommer endast att användas 

i enlighet med avhandlingens syfte samt behandlas konfidentiellt.  

 

Om det finns funderingar, oklarheter eller frågor kring detta är ni välkomna att kontakta 

mig på följande e- postadress: philip.mattsson@abo.fi 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Philip Mattsson 
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Bilaga 2b: Följebrev (finska) 

Hei, 

Olen Philip Mattsson ja opiskelen Åbo Akademissa yhteiskuntatieteiden ja talouden yk-

sikössä, kauppatieteiden maisteriohjelmassa, pääaineenani laskentatoimi ja hallinto. 

Lähestyn Sinua koskien pro gradu -tutkielmaani aiheesta: IT kohde-etuutena tilintarkas-

tuksen kehityksessä- Laadullinen tutkimus digitalisaation vaikutuksesta tilintarkastus-

prosessiin ja sen osa-alueisiin sekä IT- & tilintarkastustoiminnan.  

Tutkielmani empiirinen osuus koostuu kvalitatiivisesta tutkimuksesta, jonka vuoksi tu-

len toteuttamaan haastattelun tutkimusaiheestani. Näin ollen käännynkin puoleesi tie-

dustellakseni, olisiko Sinulla kiinnostusta osallistua pro gradu -työni tutkimuksen haas-

tatteluun? Ymmärrän, että tilintarkastajilla ja tilintarkastusyrityksillä on parhaillaan me-

neillään erittäin kiireinen ajanjakso poikkeuksellisissa olosuhteissa. Edellä mainitsemani 

näkökohdat huomioiden ehdottaisinkin molemminpuolista joustavuutta, jolloin kaikki 

haastattelut voitaisiin suorittaa seuraavasti: 

1. fyysinen haastattelu 

2. virtuaalinen haastattelu (puhelimitse / Skype / Zoom / Teams) 

Haastattelu toteutetaan haastateltavan aikataulujen mukaisesti, joten päivämäärä ja kel-

lonaika sovitaan yhteisesti haastateltavan toiveiden mukaisesti. 

Haastattelun arvioitu kesto on noin 45 min -1 tunti. Haastattelukysymykset ovat tämän 

saatteen liitteenä, jotta voit halutessasi tutustua niihin ennakkoon jo ennen haastattelua.  

Haastattelu tallennetaan ja kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan pro gradu -tutkielman 

tarkoituksen mukaisesti ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Jos Sinulla heräsi kysy-

myksiä tai haluat lisätietoa haastatteluun liittyen, voit olla yhteydessä minuun sähköpos-

titse philip.mattsson@abo.fi. 

Kiitos jo etukäteen! 

Ystävällisin terveisin 

Philip Mattsson 
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Bilaga 3: Svarsfördelning 

 


