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Abstract  
Title: The audit industry in a digitized world 

Author: Sofia Hellsten  

Supervisor: Petter Boye 

 
Problem: The development of digitalisation has in the recent decades been great, with more 

and more digital audit tools being used and work processes that are automated (FAR, 2016). 

Despite the opportunities of tools and support for the auditor in his audit work, new 

challenges are encountered with the digital programs. Several factors hamper the use of 

digital audit programs. These are, for example, lack of skills, misconceptions, confidence in 

technology despite disruptions and cyber threats and much more (Chan & Vasarhelyi, 2018). 

The need for research on what challenges exists in the audit firms and how these affect the 

audit process and the auditor´s audit performance, and the management with it is high (Chan 

& Vasarhelyi, 2011), which is why this study prevails.  

 

Questions: What challenges are encountered in the use of digital audit programs in the audit 

process? How does this affect the audit process? How to manage with these challenges? 

 

Purpose: To provide increased understanding of the challenges encountered in the use of 

digital audit programs, and how these affect the audit process. The study´s benefits are 

intended to contribute to research on the growing use of IT in the auditing industry to 

prevent future auditing technology challenges.  

 

Method: The study was conducted through a qualitative research method, generated by 

semi-structured interviews with auditors and auditors´ assistants from various audit firms. 

The work follows an abductive approach and method choice of comfort.  

 

Conclusions: Non-routine- and technical challenges with digital audit programs have been 

identified, such as behavioural changes, lack of education and technical disruptions. These 

have mainly affected the audit process with lack of efficiency. Furthermore, the challenges 

are mainly addressed through communication within the audit firm. The management that is 

required but lacking is education about IT skills and knowledge of the functionality of the 

digital audit tools for the auditor.  

 
Keywords: Digitalization, audit, audit process, audit program, affect, challenges, 

management.  
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Sammanfattning 
Titel: Revisionsbranschen i en digitaliserad värld 

Författare: Sofia Hellsten  

Handledare: Petter Boye 

 
Problemdiskussion: Digitaliseringens utveckling har de senaste decennierna verkat i väldigt 

stor omfattning, då fler och fler digitala revisionsverktyg används samt att arbetsmoment 

automatiseras (FAR, 2016). Trots möjligheter av hjälpmedel och stöd för revisorn i sitt 

revisionsarbete påträffas nya utmaningar, med de digitala programmen. Flera faktorer 

hämmar användningen av digitala revisionsprogram. Dessa är exempelvis brist i kompetens, 

missuppfattningar, tilltro till teknologin trots störningar och cyberhot, samt mycket mer 

(Chan & Vasarhelyi, 2018). Behovet för forskning angående vad för utmaningar som råder i 

revisionsbyråerna, hur dessa påverkar revisionsprocessen och revisorns revisionsutförande, 

samt hanteringen av dessa är högt (Chan & Vasarhelyi, 2011), varpå denna studie råder.  

 

Forskningsfrågor: Vilka utmaningar påträffas i användningen av digitala revisionsprogram 

i revisionsprocessen? På vilket sätt påverkar dessa revisionsprocessen? Hur hanterar man 

dessa utmaningar?  

 

Syfte: Att ge ökad förståelse för de utmaningar som påträffas i användningen av digitala 

revisionsprogram, samt hur dessa påverkar revisionsprocessen. Studiens fördelar ämnar bidra 

med forskning kring den växande IT-användningen inom revisionsbranschen för att 

förhindra framtida revisionsteknologiska utmaningar.  

 

Metod: Studien är utförd genom en kvalitativ forskningsmetod som genererats av 

semistrukturerade intervjuer med revisorer och revisorsassistenter från olika revisionsbyråer. 

Arbetet följer en abduktiv ansats och ett bekvämlighetsurval.  

 

Slutsats: Icke-rutinmässiga- och tekniska utmaningar med digitala revisionsprogram har 

identifierats, exempelvis som beteendeförändringar, brist i utbildning och tekniska 

störningar. Dessa har främst påverkat revisionsprocessen med effektivitetsbrister. Vidare 

hanteras utmaningarna främst genom kommunikation inom byrån. Den hantering som krävs 

men är bristande är utbildning om IT-kompetens och kännedom om de digitala 

revisionsverktygens funktionalitet för revisorn.  

 
Nyckelord: Digitalisering, revision, revisionsprocessen, revisionsprogram, utmaning, 

påverkan, hantering. 
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Begreppsförklaringar 
 

AUTOMATISERING - Betyder att maskiner och teknologi utför ett 

visst arbetsmoment, ofta kopplat till att 

människan ersätts i sitt arbete. 

DIGITALISERING - En omvandling från det analoga till det 

digitala. För denna studie avser detta 

digitala (IT) revisionsprogram som används 

av revisorer och revisorsassistenter, vilket 

ersatt den traditionella revisionen. 

DIGITALA 

REVISIONSPROGRAM -  

Avser ett digitalt program via dator som 

används för att utföra revision, exempelvis 

ett IT-system för ett granskningsprogram. 

REVISION - Det arbete revisorn utför, dvs granska 

bolags räkenskaper samt bolags förvaltning. 

 

   

Förkortningar 
 

CRS-SYSTEM - Corporate Social Responsibility-system 

IT - Informationsteknik 

  



	

7	
	

Innehållsförteckning 
1 Inledning	 9	

1.1 Bakgrund	 9	
1.2 Problemdiskussion	 11	
1.3 Forskningsfrågor	 14	
1.4 Syfte	 15	
1.5 Avgränsning	 15	
1.6 Disposition	 15	

2 Litteraturstudie	 17	
2.1 Revisionsprocessen	 17	
2.2 Digitalisering	 19	

2.2.1 Automatisering	 20	
2.2.2 En digitaliserad revision	 21	

2.3 Utmaningar med en digitaliserad revision	 22	
2.3.1 Icke-rutinmässiga problem	 22	
2.3.2 Tekniska problem	 23	

2.4 Litteraturstudiens referensram	 24	

3	 Metod	 26	
3.1 Förförståelse och kritiskt förhållningssätt	 26	
3.2 Kvalitativ forskningsmetod	 27	

3.2.1 Datainsamlingsmetod	 27	
3.2.2 Operationalisering	 28	
3.2.3 Abduktiv forskningsansats	 31	

3.3 Urval	 32	
3.3.1 Studiens respondenter	 33	

3.4 Utförande	 34	
3.4.1 Intervju	 35	
3.4.2 Transkribering	 36	

3.5 Kvalitetsbedömning	 37	
3.6 Etiska överväganden	 39	

4	 Empiriskt resultat	 41	
4.1 En digitaliserad revision	 41	

4.1.1 Byråernas digitala revisionsprogram	 44	
4.2 Revisorns nya utmaningar	 46	

4.2.1 Icke-rutinmässiga problem i revisionsprocessen	 46	
4.2.2 Tekniska problem i revisionsprocessen	 48	

4.3 Revisionsbyråernas hantering av utmaningarna	 50	

5	 Analys	 52	
5.1 Påträffade icke-rutinmässiga utmaningar	 52	
5.2 Påträffade tekniska utmaningar	 54	
5.3 Påverkan på planeringsfasen vid digitaliseringsutmaningar	 55	
5.4 Påverkan på granskningsfasen vid digitaliseringsutmaningar	 57	
5.5 Liknande hantering för samtliga utmaningar	 58	

6	 Slutsats	 60	
6.1 Återkoppling till problemdiskussion	 60	
6.2 Studiens huvudsakliga slutsatser	 60	
6.3 Slutdiskussion	 64	
6.4 Förslag till framtida forskning	 68	



	

8	
	

Bilaga 1 – Intervjuguide	 73	

Figur- och tabellförteckning 
1.1 Disposition 16 

2.1 Revisionsprocessens faser 17 

3.1 Operationalisering av teoretiska begrepp till intervjuguiden 30 

3.2 Studiens respondenter 33 

6.1 Identifierade utmaningar med digitala revisionsverktyg i revisionen 61 

 

 

 

 

 

 

  



	

9	
	

1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrund och problemdiskussion till studiens 

forskningsområde avseende utmaningar med digitala revisionsprogram i 

revisionsbranschen. Vidare presenteras även studiens forskningsfrågor och syfte 

vilket är att nå ut med information till byråer och bolag för att kunna hantera 

kommande utmaningar i framtiden. Slutligen ges även en disposition för alla givna 

kapitel i denna studie. 

 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har digitaliseringen haft en stor betydelse för samhället 

och utvecklingen av organisationer, såsom revisionsbyråer, runt om i världen (Lateef 

& Omotayo, 2019). Denna utveckling med digitaliseringen sker inte minst i 

revisionsbranschen. Redan på 1990-talet ses spår av IT-verktyg inom revision, till 

syfte att uppnå automatiserade arbeten genom digitalisering (Manson et al, 1998). 

Det är dock under det allra senaste decenniet som branschen varit i stor förändring, 

tack vare utvecklingen av digitala IT-verktyg. På grund av detta förändras 

revisionens utförande från en traditionell revision till en helt ny mer digitaliserad 

revision. Den moderna revisionen innebär flera automatiserade moment samt ett mer 

och mer rådgivandebaserat revisorsarbete (FAR, 2016; KPMG, 2019; PwC, 2019).  

 

Den främsta förändring som skett inom revisionsbranschen är att digitala filer och 

molnbaserade dokument används mer, istället för fysiska papper. Samtidigt kan 

många fler organisationer själva utföra den löpande bokföringen, då den blivit 

digitaliserad och informationen gjorts mer tillgänglig än vad den tidigare varit (FAR, 

2016; Tidningen Balans, 2016). Digitaliseringen har även lett till automatiserade 

arbetsprocesser inom revision, vilket bidragit till en dematerialisering som rör sig 

från fysisk dokumentation till elektroniska verktyg. Det har då lett till en förstärkning 

av resurser, då datorerna i dagens organisationer kan omvandla och förflytta 

information på ett mycket snabbare sätt. Således förändras revisorns yrkesroll och 

betydelse idag samt inför framtiden. Detta på så sätt att rådgivning kommer att växa 

och bli en viktig faktor för revisionsbyråerna att kunna ge till kunden (FAR, 2013; 

FAR, 2016). I och med detta diskuteras det även i en studie av FAR (2013) att 
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revisionsbranschen kommer att konkurrera mot managementbranschen och andra 

bolag inom IT och juridik som funktionerar med rådgivning. Dock hävdar Tidningen 

Balans (2016) att revisorsyrket inte nödvändigtvis behöver påverkas så oerhört 

mycket och i en negativ mening, då arbetsuppgifter byts ut mot digitaliserade 

automatiseringar genom avancerade programvaror. Samhället och dess 

revisionsbyråer står inför ett beslut, att antingen kvarstå i det traditionella arbetssättet 

eller att delta i utvecklingstrenden (Lombardi et al, 2015).  

 

Övergången från fysiska arbetsdokument till digitala filer har skapat förutsättningar 

för att kunna bearbeta mycket större mängder data under mycket kortare tid, samt att 

lagring av data kan ske i realtid (van Ark, 2016). Trots en stor osäkerhet över vilka 

digitala revisionsverktyg och -system som kommer att generera som framgångsrika 

under det kommande decenniet råder positiva utfall av digitaliseringen (KPMG, 

2017). En automatiserad revisionsprocess förväntas exempelvis kunna minska på 

kostnader i och med att tid kan besparas i ett mer effektivt arbete. Den besparade 

tiden kan bidra till en starkare revisionskvalitet beroende på vad den tiden läggs på 

(Chan & Vasarhelyi, 2011; Kotb & Allam, 2015). Andra forskare (Rhiel, 2018) anser 

att digitala verktyg bidragit med att effektivisera kommunikationen med kund samt 

överföringen av informationen, vilket torde förväntas bidra till bättre förutsättningar 

för bra beslutsfattanden. Studien som utfördes i Tyskland av Big four-byrån KPMG 

(2017) har även visat på att digitaliseringen idag kunnat nå en bättre datakvalitet, 

datakonsistens samt snabbare rapportering.  

 

Tidningen Balans (2017) hävdar utifrån FAR:s framtidsstudie att revisionsbranschen 

står inför dramatiska förändringar. Både organisationen FAR och IT-

programleverantörer arbetar för att kunna motarbeta utmaningarna med IT som 

revisorerna påträffar i denna bransch. Frågan som däremot tas upp är om 

revisionsbyråerna är redo för denna stora digitaliseringsanpassning, i och med högre 

ställda krav och ett högre tryck i branschen (Tidningen Balans, 2017). Vidare 

existerar inga krav på denna digitaliseringsförändring hos revisionsbyråerna, utan 

respektive byrå har ett fritt val. FAR (2017) tagit fram en alternativ handlingsplan för 

revisionsbyråerna som vill ta steget in till det så kallade nya affärslandskapet. Denna 

handlingsplan är alternativ då den är frivillig för vilken byrå som helst att ta till sig, 

medans större revisionsbyråer som utvecklar egna revisionsprogram och digitala 
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revisionsverktyg ofta utvecklar egna hanteringar av dessa. FAR benämner även detta 

tilltagande av en digitaliseringsanpassning som en konkurrensfördel för byrån på den 

växande revisionsmarknaden för framtiden (FAR, 2017). För att revisionsbranschen 

ska kunna behålla den betydande roll de har idag så bör således även 

revisionsbyråerna satsa på utvecklingstrenderna för digitala arbetsverktyg. Varpå det 

innebär ett förändrat arbetssätt men även en stor konkurrensfördel i framtiden och ett 

ökat värde hos kunder genom att fortsättningsvis ge god kvalitet på relevant 

information effektivt (Lombardi et al, 2015). Inom revisionsbyråerna har det vuxit 

fram ett användande av fler och fler IT-leverantörer som fortsätter att bidra till 

omstrukturering. Samt att stora resurser satsas på digitala verktyg och system såsom 

affärssystem, CSR-system och olika ekonomisystem (FAR, 2016; Tidningen Balans, 

2017). Således är digitaliseringen en stor del av revisionsprocessen (Chan & 

Vasarhelyi, 2011) och Sveriges digitaliseringsråd (Digitaliseringsrådet, 2019) hävdar 

att möjligheterna med det är många men att utmaningar finns för individen avseende 

invanda mönster och strukturer, samt brist i digital kompetens. 

 

1.2 Problemdiskussion   
Informationstekniska (IT) revisionsverktyg har blivit en viktig faktor för revisionen 

då kraven på revisionen ständigt ökar (Kotb & Allam, 2015). Idag skall revisionen 

verka med användning av digitala medel under revisionsprocessen, för att öka 

produktiviteten och uppnå effektivitet. Kraven skapar även press på 

revisionsbyråerna om att konkurrera prismässigt, samtidigt som byråerna skall kunna 

erbjuda snabbare kommunikation och skydd av klientinformation. Således är 

digitaliseringen på revisionsmarknaden ett måste för byråerna att börja ta till sig 

(Kotb & Allam, 2015).  

 

Flertalet studier råder om användningen av IT inom revision (Braun & Davis, 2003; 

Debreceny et al, 2005; Curtis & Payne, 2008; Janvrin, Bierstaker & Lowe, 2008). 

Däremot är forskningen kring dess utmaningar och negativa effekter som leder till 

problem för revisorn inte lika omfattande, varpå denna studie ämnar fokusera på 

detta perspektiv.  
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De utmaningar som har framkommit med ett revisionsarbete via digitala 

revisionsprogram är bland annat icke-rutinmässiga problem, vilka haft en förändring 

i revisorns arbetssätt (Kotb & Allam, 2015; Gustavsson, 2016). Med detta avses den 

omstrukturering som skett i branschen. Omstruktureringen har visat sig gå från den 

traditionella revisionen som utfördes manuellt, till dagens revision där revisorn 

istället skall utföra revisionen i digitala revisionsprogram genom datorer och 

applikationer. Det har således lett till konsekvensen för den omstrukturering revisorn 

tvingats göra i sina vanor och rutiner i arbetet. På grund av att arbetssättet ändras, 

förändras även vanorna och rutinerna som revisorn normalt haft vid en utförd 

revision. För vissa kan en förändring i organisationen, teknologiska och strukturella, 

vara en stor omställning som upplevs svår och utmanande. Det skapar i sin tur ett 

problem inom revisionsbyrån, då produktiviteten av en revision samt effektiviteten i 

revisionsprocessen påverkas. Detta på grund av att revisorn tvingas ändra sina rutiner 

i revisionsarbetet (Argyris & Schön, 1974; Jacobssen, 2013; Kotb & Allam, 2015).  

 

Denna omstrukturering i den nuvarande digitaliserade arbetsprocessen har då blivit 

en utmaning som också kräver att revisionsbyrån klarar av automatiserade 

arbetsmoment. Förändringen ses tydligast i att kundrelationerna blir mer 

rådgivandebaserade inom framtidens revision. Detta i och med att kunderna själva 

kan göra mer och mer arbete digitalt. Exempelvis kan materialet som skall inhämtas 

skötas av kunden vilket effektiviserar planeringsfasen i revisionsprocessen, samt att 

kunden idag kan föra underskrifter och diverse digitalt som påverkar 

kommunikationen och rapporteringen i revisionsprocessen (FAR, 2013). Således blir 

även detta något som tyder på en utmaning för revisorns vanor och rutiner som bryts 

i revisionsarbetet. På grund av att revisionen tidigare inte har haft denna anpassning 

till automatiserade moment i revisionen (Argyris & Schön, 1974; Jacobssen, 2013).  

 

I och med att efterfrågan på digitaliserade tjänster inom revision ökat är det viktigt 

att dessa digitala tjänster utförs på effektivaste sätt om det skall resultera i en 

lönsamhet för byrån att investera i digital revisionsteknologi (Stoel et al, 2012). 

Dessvärre går det inte att veta om en satsning på ett digitalt revisionsverktyg kommer 

att generera framgångsrikt, vilket ställs till utmaning för revisionsbyråer (KPMG, 

2017). I en studie av Dowling och Leech (2014) visades det att den mest betydande 

faktorn för om revisorn kommer att förstå revisionsverktygets eller IT-systemets 
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funktion, var användningen av utbildningsmetoder. Ett IT-system kan således ha en 

bra utformning, men om det inte distribueras på ett bra sätt kommer det inte lyckas i 

användarvänligheten. Användarvänligheten i de digitala revisionsprogrammen är 

viktig för att revisorn ska kunna förstå det och uppnå fördelarna med det (Dowling & 

Leech, 2014). Således är bristen i utbildning av nya digitala revisionsverktyg något 

som kan stå till utmaning för revisorn vid en revision. Vilket kommer att leda till en 

ineffektivitet i revisionsprocessen, i den fas där revisionsverktyget var ämnat att 

användas (Kotb & Allam, 2015).   

 

Kotb och Allam (2015) har visat på att revisionsteknologi förbättrar 

revisionskvaliteten. Därav anses även teknologiska revisionsverktyg vara viktiga att 

ta till användning för byråer som idag inte är tillräckligt anpassade till den 

digitalisering som råder på tillväxtmarknaden. Däremot framgår det även att revisorn 

besitter alltför dålig kompetens för att kunna uppfatta och använda revisionstekniska 

verktyg och programvaror. Detta skapar då begränsningar för byrån att ta tillvara på 

de digitala medel och revisionsteknik som existerar. Således råder det ett problem på 

revisionsmarknaden kring bristande IT-utbildning för revisorn (Kotb & Allam, 

2015).  

 

Kotb och Allam (2015) visar i sin studie på att Big four byråer har flera års expertis 

av IT-användning inom revisionsprocessen och även högre utbildning för revisorn, 

till skillnad från icke-Big four byråer. Vilket antyder på att fördelarna med digital 

revisionsteknologi främst uppnås hos byråer inom Big four-sektorn. Trots detta kan 

problem i teknologin vid en revision även uppstå i Big four byråerna. Andra 

utmaningar som påträffats är gällande tekniska problem med digitala 

revisionsprogram. Detta påverkar revisionsprocessen genom att det skapar ett 

tillfälliga stopp och således en ineffektivitet i revisionen, för den fas tekniska 

problem påträffats (Kotb & Allam, 2015; Gustavsson, 2016). Dessa tekniska 

utmaningar upplevs med ett stort antal digitala verktyg i samtliga branscher i 

samhället och är exempelvis driftstopp, tekniska störningar och långsamma servrar. I 

och med att de digitala revisionsverktygen implementeras till syftet att effektivisera 

revisionsprocessen, kan dessa utmaningar upplevas som oerhört hindrande i 

revisorns arbete då det sätter tillfälliga stopp för revisorn (Omoteso, 2016). Vid de 

tillfällen revisorn besitter dålig IT-kompetens vid påträffande av tekniska problem i 
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ett digitalt revisionsverktyg, uppkommer då en utmaning för revisorn att finna en 

teknologisk lösning för att komma vidare i revisionsprocessen. Samtidigt ökar 

ständigt digitaliseringen som öppnar upp för nya teknologiska revisionsverktyg i 

branschen, vilket gör att utmaningarna även fortlöper för framtidens revision.  

 

Således är inte allt positivt som råder med utvecklingstrenden av digitaliserade 

arbetsverktyg i revisionsbranschen. Behovet av forskning för vilka utmaningar som 

råder i revisionsbyråerna samt hanteringen av dessa är högt (Chan & Vasarhelyi, 

2011; Kotb & Allam, 2015). Under de kommande två decennierna förväntas även 

89,3 procent av arbeten inom redovisning försvinna och omkring 50 procent av 

arbeten inom revision, på grund av automatiseringen (Gustavsson, 2016). Därav 

varnar Svenskt Näringsliv (2017) bolag för att hålla sig informerade inför kommande 

utmaningar. Fördelarna med denna studie är då främst att informationen som framgår 

i resultatet är viktigt för yrkesverksamma revisorer. Då digitaliseringen av 

revisionstekniska verktyg och programvaror ständigt utvecklas och påverkar 

affärstrukturen i byråerna. Därmed krävs det även att revisionsyrket utvecklas i 

liknande takt. Denna studie bidrar även till forskning om IT inom revision genom att 

studera utmaningarna med revisionsteknologi i en IT-tillväxtmarknadssituation. 

Vilket ansetts vara relativt underforskat (Kotb & Allam, 2015).  

 

1.3 Forskningsfrågor 
Utifrån problemdiskussionen har följande frågor formulerats.  

§ Vilka utmaningar, avseende icke-rutinmässiga- och tekniska problem, 

påträffas i användningen av digitala revisionsprogram i revisionsprocessen? 

Vidare har även två underfrågor formulerats ur problemdiskussionen.  

§ På vilket sätt påverkas revisionsarbetet i revisionsprocessen vid de påträffade 

utmaningarna? 

§ För att utmaningarna inte skall uppkomma i framtidens revision igen, hur 

hanterar man dessa utmaningar och med vilka lösningar? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att ge ökad förståelse för de utmaningar som påträffas i 

användningen av digitala revisionsprogram, samt hur det påverkar 

revisionsprocessens olika faser. Studiens fördelar är att bidra med forskning kring 

den växande IT-användningen inom revisionsbranschen, samt att ge viktig 

information för att i framtiden kunna förhindra att revisionsteknologi skapar nya 

problem vid revision. 

 

1.5 Avgränsning 
En begränsning av vilka typer av utmaningar har gjorts på grund av begreppets stora 

omfattning. För att syftet med studien skall kunna uppnås krävs ett djupare fokus på 

ett inriktat område, varpå de utmaningar som skall studeras är icke-rutinmässiga 

problem och tekniska problem. De nämnda problemen har framgått ur tidigare 

forskning (Argyris & Schön, 1974; Jacobssen, 2013; Dowling & Leech, 2014; Kotb 

& Allam, 2015; Gustavsson, 2016; Omoteso, 2016), vilket noga valts ut då denna 

studie ämnar fortsätta bidraget till forskningen för det valda forskningsområdet.  

	

1.6 Disposition 
I denna studie presenteras sex kapitel med avslutande referenslista och bilaga, enligt 

ovan figur 1.1. I det första kapitlet presenteras bakgrund och problemdiskussion för 

forskningsområdet avseende utmaningar som skapats ur nya digitala 

revisionsprogram, som sedan följs av forskningsfrågor och syfte för hur dessa 

utmaningar skulle kunna förhindras i framtiden. Därefter presenteras även en 

disposition för studiens samtliga kapitel. I kapitel två presenteras litteraturstudien 

med det teoretiska ramverk som studien följer, där innehållet består av litteratur av 

tidigare forskning. Detta avser att förklara hur revisionsprocessen fungerar då studien 

berör planerings- och granskningsfasen, samt hur digitaliseringen av 

revisionsprogram förts fram i revisionsbranschen och genererat påverkan på olika 

faktorer genom uppstådda utmaningar. I kapitel tre förs metodförklaringar för 

förförståelse, forskningsmetod och datainsamlingsmetod diskuteras. Följt av studiens 

urval, detaljerad beskrivning av utförandet, operationalisering av digitalisering samt 

en kvalitetsbedömning över trovärdigheten. I det fjärde kapitlet redovisas empirin, 

det resultat som framkommit ur utförandet av studien. I det femte kapitlet förs analys 



	

16	
	

över kopplingar mellan empirin ur ett teoretiskt perspektiv. I det sjätte kapitlet 

presenteras de slutsatser som kommit fram ur studien samt en förd slutdiskussion och 

därav förslag på framtida forskning. Slutligen redovisas bilaga för intervjuguiden 

som tillämpats i utförandet av studien.  

 

 
Figur 1.1. Disposition, av Sofia Hellsten, 2019. 

 

  

Inledning Litteratur
-studie Metod Empiri Analys Slutsats
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2 Litteraturstudie 
I detta kapitel redovisas en litteraturstudie som grundas på tidigare forskning. Här 

presenteras litteratur för forskningsområdet gällande digitalisering inom revision, 

samt perspektiv på de utmaningar och problem som stötts på med digitaliseringen i 

revisionsbranschen. Slutligen ges en kortare sammanfattning av litteraturstudien. 

 

2.1 Revisionsprocessen 
Förklaringen av revisorns arbete kan ges med ett centraliserat begrepp, 

revisionsprocessen. Denna process delas enkelt upp i tre till fyra olika faser, vilka är 

planering, granskning, rapportering och dokumentation, som synes i nedan figur 2.1. 

Syftet med den tydligt upplagda processen under revision är att revisorn skall 

planera, granska och bedöma samt uttala sig om bokföring och årsredovisning med 

en professionell attityd (Trohammar & Wernerman, 2006; FAR, 2016).  

 

 
Figur 2.1 ”Revisionsprocessens olika faser”, av Sofia Hellsten 2019.  

 

Planering 

Den första fasen är således planeringsfasen. I denna start av process ämnar revisorn 

inhämta all information och data som krävs inför granskningen, samt för att revisorn 

ska få en god överblick om vad det är för bolag som ska revideras. Då planeringen 

ligger till grund för hela revisionen är det till stor betydelse för hur noggrann revisorn 

är i denna fas. Vid en ökad kännedom av bolaget ska revisorn i denna del av process 

även bedöma och ta beslut över vad granskningen kommer att baseras på samt vart 

fokus kommer att ligga. Detta för att felaktigheter och risk som kan föranleda 

oegentligheter skall upptäckas (Trohammar& Wernerman, 2006). I dagens samhälle 

har olika digitala revisionsverktyg tagits fram för att inhämtning av information skall 

Planering

Granskning

Rapportering
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fungera smidigare och revisorn behöver inte längre åka ut till kund för att inhämta 

pärmar. I och med elektroniska filer kan denna fas gå oerhört effektivt till vid de 

revisioner där kund skickar allt genom någon form av digitalt verktyg. Hur 

revisionen utförs har således förändrats och planeringsfasen är det som mest 

påverkats, då filer blivit digitala och kan inhämtas med hjälp av digitala verktyg som 

revisionsprogram (Lin & Wang, 2011; Vasarhelyi & Romero, 2014).  

 

Granskning 

I nästa fas av revisionsprocessen förs granskningen vilken då baseras på planeringen 

i första fasen. Tanken med detta är att revisorn kan avgränsa sin granskningstid mot 

poster som enbart har bedömts med risk för felaktigheter eller oegentligheter, samt 

till där denna risk är som störst (Trohammar & Wernerman, 2006; FAR, 2016). Även 

i denna fas finns idag digitala revisionsverktyg att ta till hjälp. Olika typer av 

revisionsprogram har utvecklats vari revisorn för granskning, bedömningar, 

stickprov av transaktioner, dokumentation samt mycket mer vad rör analyser och 

verifiering av revisionsbevis (Lin & Wang, 2011). Granskningen kan även se ut på 

olika sätt beroende på revisorns egna professionella bedömning och beroende från 

fall till fall. Exempelvis kan kundbolagets transaktioner granskas, kontroll av 

föregående räkenskapsårs redovisade belopp kan föras, eller inventering av 

kundbolagets lager för att granska existensen. Allt detta kan även granskas i olika 

grad och beroende på bolag kan fokus i granskning läggas på en av dessa 

granskningsåtgärder, flera eller andra poster (Trohammar & Wernerman, 2006; FAR, 

2016).  

 

Rapportering 

I den sista fasen skall rapporteringen genereras, därmed uttalar revisorn sig om 

granskningen som har skett och huruvida revisorn tar ställning gentemot den 

finansiella informationen från bolaget (FAR, 2016). Beroende på vad som påträffats 

under granskningen uttalar sig revisorn om eventuellt upptäckande av felaktigheter 

eller risker för föranledning till oegentligheter, samt eventuella anmärkningar på 

inbetalandet av skatter och avgifter etcetera (Carrington, 2014). Uttalandet sker 

genom upprättande av en revisionsberättelse från revisorn, samt eventuellt genom ett 

skriftligt PM eller erinra (Carrington, 2014; FAR, 2016). Revisionsberättelsen 

upprättas vanligtvis genom det revisionsprogram som revisionsbyrån använder sig 
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av. Även uttalanden kan föras och skickas genom digitala verktyg och programvaror 

som existerar i dagens samhälle, såsom olika digitala kommunikationssystem. Men 

den främsta förekomst av digitala revisionsprogram berör planeringen och 

granskningen (Lin & Wang, 2011).  

 

2.2 Digitalisering 
Enligt Nationalencyklopedin (2018) förklaras digitaliseringen genom att 

”Digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för 

att kunna bearbetas i dator”. Förklaringen av digitalisering kan förekomma på 

många olika sätt och än i dagens omfattande utveckling kan den fortfarande verka 

diffus. Vad som är förstått med digitaliseringen är dock att den genereras genom en 

dator. Datorerna genereras av skapandet av koder som bearbetas och sedan kan 

lagras i digital form, exempelvis genomgås denna process vid inskanning av ett 

dokument, en bild, där bilden som framkommer i datorn då bearbetats fram genom så 

kallade pixlar. För denna studie görs en avgränsning av digitaliseringen till enbart de 

digitala (IT) revisionsprogram och -system som används under planering och 

granskning vid revision.  

 

Digitaliseringen är ett väl omtalat och aktuellt ämne som bidrar till introducering av 

ny informationsteknologi (IT). Syftet är att öppna upp för möjligheten att förenkla 

arbetsprocesser inom verksamheter och byråer (FAR, 2016). FAR, genom sin studie 

som publicerats av Kairos Future (2016), beskriver även att majoriteten av alla 

branscher har beträffats av digitaliseringens revolutionerande påverkan och inte 

minst revisionsbranschen. Detta talar för en digital utveckling som inte går att 

stoppa, varken i bransch eller på marknad. Vidare framgår det att det alltmer blir 

avgörande för att tillämpa den digitala tekniken för värdeskapande i ekonomivärlden, 

samt att vad som skapar ett värde blir en större utmaning idag att identifiera. 

Exempelvis relationer, varumärken, patent, algoritmer med mera som skulle kunna 

skapa värde för processer i ekonomisamhället.  

 

Molnbaserade tjänster är ett av alla exempel på informationsteknologiska (IT) 

tjänster. Dessa genererar via stora servrar som kan lagra mycket information. Från en 

uppkopplad dator eller mobiltelefon kan man logga in och få tillgång till bland annat 
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program, applikationer och e-post (Helmersson, 2019). I revisionsbranschen används 

molnbaserade tjänster mer och mer vilket ger att information kan följas i realtid 

genom programmen eller applikationen (FAR, 2016). Nackdelen som alltid existerar 

med de molnbaserade tjänsterna är säkerheten och risken för att bli hackad, cyberhot 

eller om information försvinner (Helmersson, 2019). Användningen av digitala 

verktyg som genererar via en molnbaserad tjänst har blivit mer populär då denna 

nästintill krävs idag. Detta då revisionsbranschen precis som många andra branscher 

genererar stora mängder information och data, vilka skall analyseras för att därmed 

kunna se köpmönster och ekonomiska flöden (FAR, 2016).  

 

2.2.1 Automatisering 
I dagens samhälle strävas det efter en automatisering i arbetsprocesserna. Detta 

innebär att med hjälp av datorer och system skall automatisering eller standardisering 

av arbetsprocesser kunna uppnås. Detta leder till att datorn arbetar och delvis ersätter 

människan. Således kan arbetsintensiva revisionsuppgifter såsom att stämma av 

poster och inventering, eller inhämta information från kund och bank bli mindre 

intensiva och spara tid åt annat (FAR, 2016; Kokina & Davenport, 2017). Detta har 

kommit att bli något stort inom revisionsbranschen då revisionen i sig ska bli mer 

rådgivande för klienterna, då granskningen blir mer automatiserad. Trots att 

revisorns professionella expertis är omtalad inom detta ämne, så bedöms 

digitaliseringens tekniker närma sig den mänskliga kompetensen och i vissa fall talas 

det till och med för att maskin är mer intelligent än människa (FAR, 2016). Skall 

detta nås inom revisionsbranschen måste dock teknisk utbildning börja ges till 

revisorer (Lombardi et al, 2015). Något som blir alltmer framträdande är de stora 

revisionsbyråernas satsning av resurser på att utveckla exempelvis samspelet mellan 

dator och AI för bästa framtida resultat av digitalisering (Kokina & Davenport, 

2017).  

 

Det som förekommer nu är alltfler situationer där revisorn inte kan processa 

tillräckligt stora data på ofantligt kort tid, varav de automatiserade processerna 

kommer in i bilden av revisionsarbetet (Kokina & Davenport, 2017). Detta råder 

specifikt vid situationer där samtliga transaktioner i ett stort bolag ska granskas 

detaljerat, varpå revisionen blir omfattande. Digitala revisionsverktyg har således 
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börjat användas vid revisionsbedömningar och interagerar då med system för att på 

så sätt få fram en automatiserad revisionsprocess. Thilander och Rolandsson (2018) 

visade samtidigt i sin studie att desto mindre situationsanpassad blir styrningen för ju 

mer bolagen satsar på en automatiserad styrningsprocess.  

 

2.2.2 En digitaliserad revision 
Digitaliseringens explosiva utveckling det senaste decenniet har påverkat revisorn på 

så sätt att de mer och mer gå ifrån ett arbete med högar av papper och pärmar. Till ett 

arbete som förs i dator, med hjälp av material i digital form. Detta påverkar även 

revisionsprogrammen, där planering, granskning och rapportering utförs. På så sätt 

tvingas de utvecklas till att möjliggöra en arbetsrutin som förs online. Tanken bakom 

denna online-revision med elektroniskt lagrade revisionsbevis och dokumentation är 

att arbetsprocessen för revisorn skall effektiviseras, samt mer tid som skall kunna 

läggas på att upptäcka eventuella väsentliga felaktigheter i årsredovisningen (FAR, 

2016). Den snabbt utvecklade informationsteknologin har således skapat möjligheter 

för nya arbets- och affärsmetoder, såsom digitalt utbyte av data (Rezaee et al, 2001). 

Något som går att undvika idag är pappersdokumentation då transaktioner sker i 

digital form, samt att finansiell information i realtid går att uppnå online. Dock 

påverkas denna funktionaliteten av datakvaliteten, vilket kan bli en utmaning när det 

inte fungerar. Samtidigt är den digitala informationen mycket mer tillgänglig, 

överförbar och flexibel än tidigare pappersformat. Vanligt förekommande i 

revisionsbranschen har varit fakturor, kontroller och inköpsorder varpå dessa idag 

förekommer i digitala meddelanden eller bokföringsspecifikationer genom SIE-filer 

och så vidare. Att således kundregister och diverse grund- och årsakter för revision 

blivit i digital form förändrar trots allt inte god revisionsstandard. Det som förändras 

är det faktiska revisionsförfarandet där de digitala revisionsbevisen måste bearbetas 

genom en systematisk process för att revisorn i sin tur ska kunna uttala sig om 

presentation av de finansiella rapporterna (Rezaee et al, 2001).  

 

Flertalet moment i revisionsprocessen digitaliseras numera då stickprov och 

provtagningar utförs genom en dator och inte med papper och penna (Crosley & 

Andersson, 2018). Således får dagens revisorer göra tolkningar utifrån slutsatser som 

härrör digitala data och revisorns yrkesroll blir mer och mer en vara av 
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kompetensbaserad professionell rådgivning. Samtidigt som revisorn då tvingas 

anpassa sitt beteende efter de nya omständigheterna (Vasarhelyi et al, 2010). Crosley 

och Andersson (2018) uttrycker sig i sin studie att fler arbetsmoment kommer att 

försvinna för revisorn under det fortsatt kommande decenniet, exempelvis benämns 

checklistorna som ett moment vilka revisorn använder sig av vid utförandet av en 

revision.  

 

2.3 Utmaningar med en digitaliserad revision 
Resultatet av de utvecklade digitala revisionsprogram och IT-system kan visas på att 

bli lönsamma när teknologin tillämpas på korrekt sätt (Nokes, 2000; Chan & 

Vasarhelyi, 2018). Digitaliseringen inom revisionsbyråerna bör utvecklas i den mån 

att revisionsteknologin stödjer revisorn i de högre krav som samtidigt ställs. Vilket 

exempelvis är krav på att kunna erbjuda snabbare kommunikation, eller skydd av 

klientinformation och den finansiella informationen (Kotb & Allam, 2015). 

Digitaliseringen har varit omfattande och samtidigt bidragit till nya risker och 

utmaningar. Risker om huruvida teknologin är tillförlitlig är ett omtalat ämne när 

cyberattackerna blivit alltmer vanligare. Vilket gjort revisorn osäker då känslig 

finansiell information skall föras digitalt mellan kund och revisionsbyrå (Bierstaker, 

Janvrin & Lowe, 2014). Nedan redogörs för mer specifika utmaningar som enligt 

tidigare forskare (bl a Kotb & Allam, 2015; Evstafyeva et al, 2019) menar på kan 

påträffas vid revisioner genom digitala revisionsverktyg.  

 

2.3.1 Icke-rutinmässiga problem 
Samtidigt som digitala revisionsprogramvaror framkommit mer och mer vid 

utförandet av en revision, har även vissa nya utmaningar påträffats. Revisionen har 

under det senaste decenniet gått från en traditionell revision av pappersarbete, till en 

modern revision som förs genom digitala hjälpmedel som IT-system. Detta har 

således medfört en omstrukturering i hur revisionsarbetet utförs, vilket blivit en stor 

omställning för revisorer som varit verksamma sedan den traditionella revisionen. I 

och med omstruktureringen i revisorns arbete påträffas delvis individuella 

utmaningar, vilka baseras på att revisorns vanor och arbetsrutiner brutits (Argyris & 

Schön, 1974; Jacobssen, 2013). En omställning som denna tar tid och påverkar 

således effektiviteten och produktiviteten negativt i revisioner (Kotb & Allam, 2015). 
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Jacobssen (2013) visar även på att denna typ av omställning kan komma att bli 

utmanande för vissa revisorer.  

 

Då revisorn tidigare enbart krävts ha kompetens för vad avser redovisning och 

revision skapas ännu en utmaning. I dagens och framtidens revision skall revisorn 

inte enbart föra revision, utan föra revision genom digitala revisionsprogram och 

applikationer. Således krävs det även att revisorn besitter god IT-kompetens. Denna 

kompetens krävs för att kunna tillämpa digitala verktyg och förstå dess funktionalitet 

samt fördelar (Sparrow, Liu & Wegner, 2011; Dowling & Leech, 2014; Evstafyeva 

et al, 2019). Då revisorn tidigare inte besuttit IT-kompetens är detta något som brister 

vid den explosiva utvecklingen av digitalisering i revisionsbranschen. För att 

revisorn skall använda digitala revisionsverktyg i revisionsprocessens olika faser 

krävs då utbildning om de digitala revisionsverktygen. Dock är utbildningsmetoder 

för en IT-kompetens något som brister inom revisionsbyråer. Detta påverkar 

revisionsprocessen som blir ineffektiv i den fasen som revisionsverktyget var ämnat 

att tillämpas i (Dowling & Leech, 2014; Kotb & Allam, 2015). Forskare (Chan & 

Vasarhelyi, 2018) menar även på att missuppfattningar om funktioner och 

tillgänglighet av digital revisionsteknologi, medför höga kostnader då revisorer inte 

använder de digitala revisionsverktyg byrån investerat i. 

 

2.3.2 Tekniska problem 
Vid en revision som utförs genom digitala revisionsprogram påträffas även nya 

utmaningar som kräver teknologiska lösningar från revisorn. Tack vare 

digitaliseringen i dagens samhälle förlitar sig många på att information lagras på 

annat sätt digitalt, än att revisorn ska tvingas komma ihåg allt i huvudet (Sparrow, 

Liu & Wegner, 2011). Detta kan komma att bli en utmaning om störningar 

tillkommer och revisorn förlitar sig på ett externt minne. Oplanerade störningar i 

digitala programvaror och applikationer leder till att information inte blir tillgänglig, 

vilket vid tillfället försvårar revisionsarbetet. Oplanerade avbrott och driftstopp anses 

dock kunna undvikas genom digitala data och analys (Evstafyeva et al, 2019).  

 

Om revisorn däremot inte besitter god IT-kompetens för att kunna uppkomma med 

tekniska lösningar, kan de tekniska problemen kvarstå som hinder i revisorns arbete 
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(Omoteso, 2016). Tillfälliga stopp i revisionen på grund av digitala revisionsprogram 

påverkar revisionsprocessen, som blir mindre effektiv (Kotb & Allam, 2015; 

Gustavsson, 2016; Omoteso, 2016). Vidare krävs det då att IT-tekniker stödjer 

ledningarnas utvärderingar och utveckling av affärsstrukturering för att byråer skall 

klara av en digitaliseringsverksamhet (Evstafyeva et al, 2019).  

 

Evstafyeva et al (2019) påstår även att byråer som är nya om en digitaliserad 

verksamhet tenderat att välja specifika delar av revisionsprocessen och arbetsmoment 

att digitalisera. Detta har således lett till digitaliserade arbetsmoment som inte 

integreras med varandra, utan snarare bidrar till att minska effektiviteten inom byrån 

(Kane et al, 2015).  

 

2.4 Litteraturstudiens referensram  
Denna avslutande sammanfattning av litteraturstudie ämnar förklara hur litteraturen 

och de olika begreppen förhåller sig till varandra. Med litteraturstudien och den 

inhämtade empirin avser studien kunna besvara forskningsfrågorna, avseende vilka 

utmaningar som revisorn stöter på med digitala revisionsprogram under revision. 

Huvudbegreppen avser revision, digitalisering och utmaningar, samt har använts för 

att analysera den empiriska data.  

 

Huvudområdet för studien berör således revision och revisionsprocessen, varav 

planerings- och granskningsfasen står i fokus. Detta fokus har valts då dessa faser är 

de som främst påverkats av digitala revisionsprogram (Lin & Wang, 2011; 

Vasarhelyi & Romero, 2014). För att studien skall kunna studera utmaningarna med 

digitala revisionsverktyg krävs det att digitalisering förklaras och redogörs på ett 

tydligt sätt. Under det senaste decenniet har den traditionella revisionen lett till en 

modern revision, utförd via digitala revisionsverktyg. Detta beror på den explosiva 

utvecklingen av digitalisering. Tidigare forskning (Trohammar & Wernerman, 2006; 

FAR, 2016; Crosley & Andersson, 2018, Helmersson, 2019) om revisionsprocessen 

och digitaliseringen används parallellt för att kunna förklara olika digitala 

revisionsverktyg som existerar. Exempelvis tillämpas digitala 

kommunikationsprogram för att dela finansiell information, vilket bidragit till en mer 

effektiv planeringsfas (Lin & Wang, 2011; Vasarhelyi & Romero, 2014). I 

granskningsfasen har flertalet digitala revisions- och granskningsprogram tagits fram, 
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för att på ett effektivt sätt föra stickprovsgranskning av transaktioner och analyser 

(Lin & Wang, 2011). Detta klargör hur digitaliseringen påverkat revisionen till syfte 

att digitaliserade arbetssätt skall leda till en mer effektiv revisionsprocess. 

 

Samtidigt har arbetssättet vid en utförd revision genom digitala medel inneburit 

brutna rutiner och påträffade tekniska problem, vilka ansetts som utmanande för 

revisorn (Argyris & Schön, 1974; Jacobssen, 2013; Kotb & Allam, 2015). Vidare 

kan utbildning inom IT avseende digitala revisionsverktyg för revisorn anses som en 

lösning på utmaningarna. Dock brister utbildningsmetoder och i många fall ges ingen 

liknande utbildning till revisorn som i dagens läge behöver IT-kompetens (Dowling 

& Leech, 2014; Kotb & Allam, 2015). Således är det förklarat i teoretiska 

sammanhang att nya problem uppstått i revisionsprocessen. Då dessa nämnda 

problem är de främsta utmaningar som framkommit ur tidigare forskares studier 

(Argyris & Schön, 1974; Jacobssen, 2013; Kotb & Allam, 2015), kommer dessa stå 

till fokus för även denna studie. Detta val baserar sig på att studien ämnar bidra med 

mer forskning kring forskningsområdet som är underforskat (Kotb & Allam, 2015).  

 

För att således kunna besvara studiens forskningsfrågor, kommer denna tidigare 

forskning (Argyris & Schön, 1974; Jacobssen, 2013; Kotb & Allam, 2015) 

analyseras mot empiriska data om påträffade utmaningar i den sociala verkligheten. 

Vidare kan denna studie komplettera de äldre teoretiska påståenden (Argyris & 

Schön, 1974; Jacobssen, 2013; Kotb & Allam, 2015) med empiriska data baserad 

från en mer aktuell tid.  

 

Hanteras inte dessa problem kommer det bli svårt för byråer att kvarstå på 

revisionsmarknaden i framtiden, då konkurrenskraften förväntas öka i 

revisionsbranschen till samma takt som de ökade kraven. Detta leder in på studiens 

syfte att ge förståelse och information om rådande utmaningar kring IT-användning 

vid revision, samt hur de hanteras. Om tekniska lösningar för problemen saknas, bör 

vidare studier föras som kan förhindra kommande större utmaningar för framtiden. 

Således uppnås studiens syfte att bidra med forskning för forskningsområdet, samt 

tydliggör om forskning är bristande för eventuellt tekniska lösningar som kan ha en 

positiv påverkan på revisionsprocessen.  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer metoden av denna studie presenteras. Inledningsvis börjar 

kapitlet med den förförståelse som existerar och valet av den kvalitativa 

forskningsmetoden samt datainsamlingsmetoder. Sedan redovisas urvalet för studien, 

samt genomförandet som beskriver detaljerat hur studien har utförts. Slutligen 

presenteras även kvalitetskriterier angående trovärdigheten för studien. 

 

3.1 Förförståelse och kritiskt förhållningssätt 
Vid upprättandet av denna studie har en förförståelse existerat genom de tidigare 

ekonomistudier inom redovisning och revision som författaren har genomgått. Dessa 

studier har genererat en förkunskap för vad rör revision och revisionsprocessens 

funktion, samt kännedom för vad berör relevanta teorier som är förhållandevis 

kopplade till forskningsområdet avseende redovisning och revision. Vidare arbetar 

författaren även i en revisionsbyrå i Stockholm som revisorsassistent, varpå en 

starkare förförståelse funnits under bearbetning av denna studie. Detta i enlighet med 

Gummesson (2000) som menar på att förförståelsen grundas ur individuella 

erfarenheter såsom utbildning eller arbetsliv. Således finns en medvetenhet om att 

denna, teoretiska och praktiska, förförståelse även kan ha en viss påverkan på studien 

och det slutgiltiga resultatet. Denna påverkan kan vara av både positivt slag och 

negativt då författaren redan innehar en grundläggande förståelse för 

forskningsområdet och därmed kan spara tid på att inte läsa sig in i området, 

samtidigt kan författaren få ett tunnelseende där förmågan att göra nya upptäckter 

försämras (Gummesson, 2000). För denna studie utnyttjades den förkunskap som 

finns för att dels snabbt kunna starta upp med arbetet, samt för bearbetningen av 

intervjuguiden som delvis baserar sig på de erfarenheter författaren redan haft 

vetskap om på revisionsbyråer. Detta kan ha föranlett till att författaren kunnat nå 

information som en annan inte hade fått fram under detta skede och samtidigt kunnat 

se saker, såsom eventuellt existentiella problem eller digitala revisionsverktyg som 

används i olika revisionsbyråer, innan studien startades upp. Samtidigt finns en 

medvetenhet för de nackdelar med förförståelse som kan existera för studien. 

Exempelvis skulle detta kunnat generera att något missats i intervjuguiden på grund 

av ett fokus utifrån författaren och således påverkat resultatet för studien, vilket 

skulle tyda på en svårighet i att upptäcka något nytt. Vidare kan det även ha förts 
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tolkningar på ett visst sätt då författaren haft förkunskaper, vilket skulle ha påverkat 

utfallet i studien.  

 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 
De forskningsmetoder som existerar att välja mellan är kvantitativ och kvalitativ 

(Byrman & Bell, 2013). Metoden för denna studie är av en kvalitativ karaktär. Denna 

anses vara lämpligast då studien baserar sig på att studera individers sociala 

verklighet, samt grundas på empiriska data. En kvalitativ forskningsmetod 

kännetecknas främst av en smal och djupgående studie. Avsikten med kvalitativa 

studier är att skapa en djupare förståelse, exempelvis avseende de utmaningar som 

påträffas med digitala revisionsprogram och har påverkan på revisionsprocessen. För 

att uppnå den djupare förståelsen krävs det att respondenternas omgivning studeras, 

vilket motiveras till en kvalitativ studie.  

 

Denna metod är således nödvändig för att kunna uppnå studiens syfte och besvara 

forskningsfrågorna. En kvalitativ forskningsmetod skiljer sig mot en kvantitativ på så 

sätt att den kvalitativa lägger tyngre vikt på ord snarare än kvantifiering, siffror och 

analytiska metoder (Bryman & Bell, 2013). Därav motiveras den kvalitativa 

forskningsmetoden vara av mer relevans till denna studie.  

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod  
Inom kvalitativa forskningar är den främsta datainsamlingsmetoden i form av 

intervjuer (Bryman & Bell, 2013), vilket kan kännetecknas av att kvalitativa metoder 

baseras på en teori som genereras av empiriska data (Lee, 1999). Därav kommer 

denna studies utförande att utformas genom intervjuer. Denna typ av 

datainsamlingsmetod är även relevant då studiens empiri baseras på primära data från 

anställda på revisionsbyråer, för att införskaffa information om deras upplevelser och 

egna erfarenheter. Det är således inte är något som går att studera fram genom 

sekundära data från tidigare forskare. Detta är även på grund av att studien ämnar 

öka en förståelse kring forskningsområdet, i hur utmaningar med digitala 

revisionsprogram upplevs av revisorer och revisorsassistenter. Vilket anses kunna 

vara tydligt att se i praktiken ute hos de olika revisionsbyråerna då det syns genom 
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exempelvis vilka revisionsverktyg som används vid en revision och när. Därav 

bedöms valet av intervjuer vara av lämplig datainsamlingsmetod för denna studie. 

 

Vidare existerar olika former av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade (Lee, 1999; Bryman & Bell, 2013). Varav semistrukturerade 

intervjuer tillämpas i denna studie. Semistrukturerade intervjuer har som 

utgångspunkt en intervjuguide (se bilaga 1) för att på så sätt ställa frågor inom en 

viss ram som är avseende studiens forskningsområde. Denna metod har använts för 

att nå friare svar i och med att respondenten får tala mer fritt och intervjuaren har 

chans till att ställa följdfrågor utöver intervjuguiden (Lee, 1999). Detta har genererat 

att respondenterna utger mycket information i form av deras egna erfarenheter kring 

de utmaningar och problem som dem påträffat under revisionsarbeten. 

Semistrukturerade intervjuer är en form av metod som kräver mer från intervjuaren 

som behöver vara insatt i forskningsområdet för att ställa korrekta och relevanta 

följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Det bidrar i sin tur till en större förståelse av 

upplevelserna om utmaningarna med digitala revisionsprogram i branschen.  

 

De andra intervjumetoderna, strukturerade och ostrukturerade, valdes inte. Detta på 

grund av att strukturerade intervjuer är vanligt förekommande i kvantitativa metoder 

(Bryman & Bell, 2013), vilket inte är väsentligt för denna kvalitativa studie. Vidare 

är det vid ostrukturerade intervjuer i normala fall enbart en fråga som ställs, för att 

det sedan ska leda ned till en diskussion kring området. Dock är det i denna metod 

lätt att dra diskussioner utanför ramen och således utanför det som berör 

forskningsområdet (Bryman & Bell, 2013). Således ansågs även den ostrukturerade 

intervjumetod vara oväsentlig för denna studie. Vilket sammanfattningsvis leder till 

att semistrukturerade intervjuer ansetts mest relevant för denna studie, för att fånga 

revisorernas perspektiv på utmaningar med digitala revisions- och IT-program. 

 

3.2.2 Operationalisering 
För att kunna utföra en operationalisering för studien var det viktigt att genomföra en 

litteraturstudie. Detta på grund av att öka den kunskap och förståelse som författaren 

hade kring forskningsområdet, digitaliseringen inom revision. Denna 

operationalisering har i sin tur en viktig roll för hur intervjuguiden sedan utformats.  
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För att intervjuguiden skulle basera sig på både teorin och empirin var denna 

operationalisering nödvändig för att sammankoppla teorin och empirin med 

varandra. På så sätt operationaliserades de teoretiska begreppen till frågor i en 

intervjuguide för att undersöka dem empiriskt. Detta gjorde på så sätt att de 

deltagande respondenterna kunde förstå de teoretiska begreppen som ställdes genom 

frågorna. Således kunde respondenterna i studien besvara frågorna och därmed även 

besvara den teori som ligger till grund för studien (May, 2011). 

 

I intervjuguiden har samtliga frågor utformats på så sätt att respondenterna skall 

kunna besvara dem med grund till sin egna erfarenhet i arbetslivet inom revision. I 

enlighet med Bryman och Bell (2013) startade utformningen av intervjuguiden med 

neutrala och öppna frågor för att sedan leda ned till frågor avseende studiens 

forskningsfrågor. Detta för att relevant information, i förhållande till studien, skulle 

nås genom den valda forskningsmetoden. Vidare baserades således intervjuguiden på 

den litteraturstudie som bearbetats för studien. Dessa delar från litteraturstudien som 

varit till utgångspunkt för intervjuguiden är revisionsprocessen, revisionsbranschens 

utveckling, digitalisering, samt utmaningar med IT.  

 

Revisionsprocessen anses vara teoretiskt viktig för studien då denna process förklarar 

relevant bakgrundsinformation till vad revision är och hur det utförs. För att kunna få 

fram information om respondenterna påträffar utmaningar med digitala programvaror 

i sitt revisionsarbete, ställdes frågor till respondenterna avseende de olika faserna i 

revisionsprocessen.  

 

Revisionsbranschens utveckling (från traditionell revision till en digital revision och 

framtidens revision genom AI) framgår till syftet att respondenterna skulle besvara 

frågorna utifrån den erfarenhet de besitter inom revision. Således genererade det en 

jämförbar karaktär för de utmaningar som respondenten upplever idag mot att det 

tidigare inte varit ett problem. Denna strategiska metod utfördes för att leda 

respondenterna till att tänka inom den ram som de semi-strukturerade intervjuerna 

skulle följa, avseende problem med digitalisering som upplevs idag. 
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Begreppet digitalisering har framgått i flertalet frågor i intervjuguiden genom bland 

annat digitala revisionsprogram och IT-system. Detta då studien syftar till att studera 

de problem som arbetare i revisionsbranschen upplever med just nya IT-

programvaror inom digitaliseringsutvecklingen. Begreppet har använts försiktigt med 

hänsyn till att begreppet har en tolkningsförmåga. Vidare frågades det till 

respondenterna hur digitalisering inom revision samt digitala revisionsprogram 

tolkas och hus synen på dessa begrepp upplevs. För att klargöra den empiriska 

operationaliseringen av det teoretiska begreppet.  

 

För att besvara studiens forskningsfrågor avseende respondenternas upplevelser av 

utmaningar och problem med digitala revisions- och IT-program, frågades 

respondenterna om eventuella utmaningar med dessa. Då det indirekt syftar på att 

undersöka kvaliteten av de digitala programvaror respondenterna använder sig av vid 

en revision, efterfrågades de påträffade utmaningarna efter det att digitalisering 

diskuterats med respektive respondent. Således hade begreppet digitalisering 

klargjorts innan frågorna om utmaningar ställdes.  

 

Teoretiskt begrepp Forskare Kategorier Intervjuguide 

Revisionsprocessen Trohammar & 

Wernerman, 2006; Lin & 

Wang, 2011; Carrington, 

2014 

Revisionens olika 

faser och 

arbetsmoment 

Fråga 1, 4, 10–

12 

Traditionell 

revision/Digital 

revision 

Rezaee et al, 2001; 

Vasarhelyi et al, 2010; 

Crosley & Andersson, 

2018 

Revisionsbranschens 

utveckling 

Fråga 1–3 

Digitalisering Lombardi et al, 2015; 

Kairos Future (FAR), 

2016; Kokina & 

Davenport, 2017; 

Thilander & Rolandsson, 

2018; Helmersson, 2019 

Digitala 

revisionsprogram 

Fråga 4–5 

Utmaningar;  Argyris & Schön, 1974; Utmaningar med Fråga 6–8, 13 
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Icke-rutinmässiga Sparrow, Liu & Wegner, 

2011; Jacobssen, 2013; 

Dowling & Leech, 2014; 

Kotb & Allam, 2015; 

Vasarhelyi, 2018; Chan & 

Vasarhelyi, 2018;  

digitala 

revisionsprogram 

Utmaningar;  

Tekniska 

Sparrow, Liu & Wegner, 

2011; Bierstaker, Janvrin 

& Lowe, 2014; Kane et al, 

2015; Kotb & Allam, 

2015; Omoteso, 2016; 

Evstafyeva et al, 2019 

Utmaningar med 

digitala 

revisionsprogram 

Fråga 7–9, 13 

 

Tabell 3.1 ”Operationalisering av teoretiska begrepp till intervjuguiden”, av Sofia 

Hellsten, 2019. 

 

Ovanstående tabell (3.1) är formulerad utifrån de teoretiska begrepp som 

operationaliserats till intervjufrågorna, vilka tillämpats i intervjuguiden (se bilaga 1). 

Denna studie baseras på de grundläggande teoretiska begrepp som använts i tidigare 

forskning om IT-användning vid revisionsutförande.  

 

3.2.3 Abduktiv forskningsansats  
Studien följer även en forskningsansats, varpå det finns två; deduktiv och induktiv, 

samt varianter på dessa såsom abduktiv forskningsansats (Bryman & Bell, 2013). Då 

en kvalitativ forskningsmetod tillämpas för studien är den induktiva ansatsen mer 

rekommenderad att använda än den deduktiva. För denna studie har trots detta en 

abduktiv forskningsansats varit att föredra.  

 

Den induktiva forskningsansatsen innebär att kopplingen mellan teori och empiri 

baseras på en empirisk grund genom en stor mängd utfall utifrån empiriska data, till 

skillnad från den deduktiva ansatsen. I denna studie har undersökningen baserats på 

den empiriska data som tagits fram under genomförandet. Då studien inte avsiktligt 

skulle utforma en ny teori genom den mängd empiriska data som tagits fram 
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fullföljer denna då inte en induktiv forskningsansats, utan en abduktiv. Skillnaden till 

en abduktiv ansats är då ett mer växelvist metodarbete mellan teorin och empirin, där 

även teorin får anpassas efter vad som framkommer från empirin (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Det växelvisa metodarbete har genererat deduktiv ansats genom den 

operationalisering som gjorts avseende de teoretiska begrepp, då dessa begrepp 

förelegat i tidigare forskning kring forskningsområdet. Valet av att utgå från tidigare 

forskning syftade till att utreda om det framkommer tydliga 

digitaliseringsutmaningar som kan visa på en viss påverkan i revisionsarbetet och 

den faktiska revisionen. De källor som framkommit har vid denna tidpunkt varit 

några år gamla varpå skillnader kan råda mot dagens empiriska data, då 

digitaliseringen och nya digitala revisionsverktyg ständigt testas fram i branschen. 

Därav har litteraturstudien legat till grund för den kunskap författaren haft för 

studiens berörda område, samt varit till grund för den deduktiva ansatsen i studien. 

Samtidigt har författaren besuttit en förkunskap för den verklighet som råder inom 

forskningsområdet och således har erfarenheter samt den framkomna empirin utgett 

skiftningar i upplägget av studien. Vilket genererat en induktiv ansats.  

 

Således har detta växelvisa metodarbete baserats på att empirin och teorin har fått 

bearbetats genomgående och parallellt med varandra, för att litteraturstudien även 

ska kunna matchas in till vad som framgår i det empiriska resultatet. Detta ses även i 

den intervjuguide som har utvecklats, då litteraturstudien har arbetats in i 

intervjuguiden på det sätt att båda delarna ska stödja besvarandet av 

forskningsfrågorna som avser utmaningar med olika digitala revisionsprogram och 

IT-system.  

 

3.3 Urval 
För denna studie riktas urvalet till anställda på revisionsbyråer i Sverige. Både 

auktoriserade revisorer och revisorsassistenter då dessa yrkesrollerna utför revisioner 

och använder sig av olika typer av digitala revisionsprogram under 

revisionsprocessen. För en bättre förståelse till införandet av digitalisering i 

revisionsbranschen och de förändringar det bidragit till, så sätts en gräns på att de 
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anställda skall ha arbetat i branschen eller byrån under minst tre år. Urvalet 

angränsas till byråer i Sverige och främst då kontor i Stockholm på grund av den 

enkla tillgängligheten för författaren. I och med att byråerna arbetar på samma sätt 

med samma revisionsverktyg inom respektive revisionsbyrå kan dessa trots allt 

förallmänligas till byrån i Sverige och inte enbart kontoret i Stockholm.  

 

Studien följer ett bekvämlighetsurval, då det rådde tidsbrist för författaren. Detta 

urval utfördes genom att intervjupersonerna nåtts dels genom kontakter till 

författaren och dels genom utförda telefonsamtal runt till olika revisionsbyråer. När 

kontakt med deltagande respondent hade nåtts, rådde även ett snöbollsurval då fler 

kontakter nåddes genom rekommendation från respondent (Bryman & Bell, 2013). 

Detta ansågs vara relevant för att nå kontakt med fler respondenter till studien. De 

revisionsbyråer som deltar i studien är KPMG, PwC och Crowe Osborne, till syfte att 

nå en god variation över de utmaningar som kan föreligga på revisionsmarknaden 

bland olika revisionsbyråer. Vidare uppfylldes inte målet i att ha en bred variation 

med fler mindre revisionsbyråer, vilket diskuteras vidare i diskussionen i avsnitt 6.3. 

 

3.3.1 Studiens respondenter 

 Byrå Yrkestitel Yrkesår 

Respondent 1 PwC Auktoriserad revisor, samt 

tranformation leader 

27 

Respondent 2 PwC Senior associate 5 

Respondent 3 KPMG Senior associate 3,5 

Respondent 4 Crowe Osborne Senior audit associate 6 

Respondent 5 Crowe Osborne Senior audit associate 5 

Respondent 6 KPMG Senior associate 7 

Respondent 7 PwC Senior associate 5 

Respondent 8 PwC Auktoriserad revisor 16 

 

Tabell 3.2 ”Studiens respondenter”, av Sofia Hellsten, 2019. 
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3.4 Utförande 
Utförandet av denna studie startade med mejlutskick och telefonsamtal för att nå 

potentiella revisionsbyråer för ett deltagande i studien. I samband med detta steg 

studerades forskningsområdet för bästa möjliga stabila grund, samt att en guide för 

intervjuerna utformades parallellt med att litteraturstudien utformades. Detta synes i 

den operationalisering som utförts (se kap. 3, sid. 28). Vad gäller den faktiska 

undersökningen så startades den med att det bestämdes för att utforma intervjuer. 

Intervjuguiden grundades således på att få fram vilka utmaningar som påträffas med 

de digitala revisionsprogram som används i revisionsprocessen. Detta fokus i 

frågorna lades upp dels efter egna förkunskaper som författaren innehar från sitt 

arbete på en revisionsbyrå och de erfarenheter som författaren själv har kring 

området. Samt utifrån de tidigare forskningar (Argyris & Schön, 1974; Jacobssen, 

2013; Ali et al, 2015; Kotb & Allam, 2015; Gustavsson, 2016) som tyder på rådande 

utmaningar med digitaliseringen i revisionsbranschen. Vilket är vad forskningsfrågan 

baseras på. Intervjufrågorna baserades även utifrån litteraturstudien och den 

operationalisering som ansetts vara nödvändig för studien, i och med användningen 

av breda begrepp. Operationaliseringen tydde exempelvis på ett fokus mot digitala 

revisionsprogram som används för planering och granskning, varav detta varit en 

utgångspunkt för frågorna till intervjuerna. I och med denna formulering av 

forskningsfrågor och intervjuguide, formulerades syftet på att kunna förklara dessa 

framkomna utmaningar och hanteringen av dessa för att förhindra framtida problem i 

digitaliseringens snabba utveckling. Då forskningsområdet således baseras på 

utmaningar med digitala revisionsprogram som används under revisionsprocessen, 

kom dessa begrepp att bli centrala för den litteraturstudie som utvecklats. 

Litteraturstudien ämnar ge kunskap till läsaren avseende revisionsprocessen och den 

digitalisering som bidragit till digitala revisionsprogram i revisionsarbetet, vilket 

ligger till bakgrund för att förstå forskningsområdet och den påverkan utmaningarna 

kan avge. Detta synes även i intervjuguiden där digitala verktyg förklaras i det 

avseende de används under revisionsprocessen, samt har för påverkan på revisorn för 

att något skall kunna uttalas vara en utmaning. Vidare existerar vissa nackdelar kring 

digitaliseringen och de digitala program som finns, vilket är det denna studie ämnar 

ha som huvudsaklig utgångspunkt. Denna kritik kan för visso angå de utmaningar 

och brister som återfinns i de digitala verktyg som utvecklas idag. Således tas detta 



	

35	
	

upp i litteraturstudien i egen rubrik, vilket även synes i intervjuguiden där det 

centrala fokus ligger på vilka digitala revisionsverktyg som finns och utmaningarna 

med dessa.  

 

3.4.1 Intervju 
Som tidigare nämnt följer intervjuerna en semistruktur. Samtliga intervjuer följde 

samma intervjuguide, utöver de följdfrågor som varierat under respektive 

intervjutillfälle vad rör specifika digitala revisionsprogram och spekulerande 

framtidsfrågor. Intervjuerna har utspelats på respektive revisionsbyrå, via telefon 

samt till viss del mejlkontakt för vidare frågor på efterhand. Kontoret på 

revisionsbyråerna är att föredra då det är en miljö som intervjupersonerna känner 

igen och känner sig trygga i. Samt att det kommer att underlätta intervjuaren på så 

sätt att de känner sig mer fria att svara på frågorna på sitt eget sätt och framförallt 

med sina egna ord (Bryman & Bell, 2013). Telefonintervjuer eller viss mejlkontakt 

kan vara svårare på så sätt att det kan uppstå missförstånd som intervjuaren inte kan 

läsa av eller att visst kroppsspråk missas för förståelsens skull. Fördelen med denna 

kontakt har varit tidseffektiviteten från revisorns och revisorsassistentens skull. 

Genom en semistrukturerad intervju kan det ändå anses tillräckligt för att 

intervjuaren ska kunna få en inblick i arbetet på en revisionsbyrå och därigenom 

ställa mer förfinade frågor för att skapa förståelsen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vid samtliga intervjutillfällen har det tillfrågats om respondenten och byrån vill vara 

anonyma samt att förklaring av hänsyn till detta getts. Fördelen med detta blir en 

högre trovärdighet för studien då respondenterna kan känna sig trygga i att förklara 

känsliga situationer eller känna att de kan ge ut mer information (Bryman & Bell, 

2013). Vilket för denna studie ansetts som viktigt så respondenterna skall ge ut 

information för vad gäller problem och utmaningar i den revisionsbyrå de är 

anställda. Dock existerar även nackdelar såsom att trovärdigheten skulle kunna öka 

för läsaren då respondenterna namnges och inte är anonyma, för att få veta vilka som 

har deltagit (Bryman & Bell, 2013). Detta har inte gjorts i denna studie. För att den 

senare transkriberingen skulle bli precis och korrekt tillfrågades det även om 

godkännande för att få spela in intervjun genom applikation i iPhone. Samtidigt, 

under intervjuerna, har även anteckningar förts som backup om något fel skulle 
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påträffas med inspelningen. Detta anses även vara relevant då hjärnan arbetar mer 

när man skriver, vilket kan ha medfört att intervjuaren deltagit på ett bra sätt under 

intervjuerna. Varpå bättre följdfrågor kan ställas och goda reflektioner kan föras 

(Bryman & Bell, 2013). Avslutningsvis följdes det även upp med flertalet nya frågor 

till samtliga respondenter efter det att intervjutillfällena utförts. Detta på grund av 

den operationalisering som gjordes efter intervjutillfällena, vilket kan ha påverkat att 

respondenterna tolkat intervjufrågorna på olika sätt då ett begrepp som digitalisering 

eller utmaning går att tolka självmant. Således ställdes flertalet intervjufrågor om i 

efterhand för att säkerställa att studien faktiskt avser att mäta det den ska mäta.  

 

3.4.2 Transkribering 
Efter utförandet av intervjuerna startades transkriberingen. Denna fördes genom att 

lyssna på inspelningarna om och om igen för att ordagrant skriva ut intervjun utifrån 

respondentens egna ord. För att säkerställa att någon del av intervjun inte skulle 

höras och försvinna togs även anteckningar under intervjutillfällena varav dessa även 

lästes på vid transkribering. Detta stärker även trovärdigheten i studien (Bryman & 

Bell, 2013) och allt har gjorts för att uppnå att empirin skall utformas efter 

revisorerna och revisorsassistenterna egna ord. I och med att transkriberingen då 

genomgåtts i sådan omfattande bearbetning är det oerhört tidskrävande. Varpå 

respektive transkribering av respektive intervju startades upp direkt efter utförd 

intervju, vilket även Bryman och Bell (2013) förespråkar då intervjuaren kan 

bibehålla så mycket i minne från kroppsspråk etcetera som möjligt. Vid utskrifterna 

handlar det om att forskaren både vill få med vad deltagaren säger bokstavligt men 

även hur denne säger det. En av fördelarna med att transkribera är att man behåller 

deltagarens ordalag och det sätt som denne uttrycker sig på, även om detta kommer 

att generera mycket skrivande som tar tid.  

 

När det gäller utskriften är det viktigt att den blir så exakt som möjligt. Ett problem 

som kan uppstå är att det inte hörs på inspelningen vad deltagaren svarar helt eller 

bitvis på en fråga. Meningen med utskriften är att man skall kunna skapa sig en bild 

av hur samtalet utspelade sig. Då är det viktigt att inte innebörden i det som sägs 

förändras, eller att det förenklas eller förtydligas i texten för mycket (Bryman & Bell, 

2013). Detta bedöms ha bearbetats under transkriberingen. I detta fall har ingen av 
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respektive inspelning blivit otydlig varav en ordagrann transkribering synes varit 

relativt enkel. För att kvalitetsbedömningen av empirin skall stärkas ännu mer har 

även kontroll av transkriberingen skett genom att den skickats ut till respektive 

deltagare som fått bekräfta texten. I denna studie har inga avvikelser påträffats, eller 

ändringar krävts utifrån respondenterna.  

  

3.5 Kvalitetsbedömning 
Kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar baseras främst på kriteriet 

trovärdighet, snarare än validitet och reliabilitet som tillämpas för bedömning av 

kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2013). I och med trovärdighetsbedömningen av 

studien finns olika underkriterium. Begreppet trovärdighet i kvalitativa 

undersökningar kan beskrivas genom ett uppdelande av begreppet i fyra delkriterier 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Baxter & Jack, 2008; 

Bryman & Bell, 2013). Nedan följer dessa kriterium och bedömningar av respektive, 

i förhållande till denna studie.  

 

Tillförlitlighet: För att få tillförlitlighet till studien existerar ett antal regler inom 

forskning som skall följas. Exempelvis att intervjuaren återkopplar till de personer 

som har varit med och deltagit i studien. Detta för att forskaren kontrollerar att den 

verklighet som deltagaren har beskrivit är korrekt, vilket även kallas 

respondentvalidering (Bryman & Bell, 2013). Detta har tillämpats genom att 

transkriberingen har skickats ut till respektive respondent för att på så sätt bli 

bekräftad och godkänd. Varpå tillförlitligheten kan antas hög i studien. Baxter och 

Jack (2008) syftar även på att om författaren av studien utförligt och detaljerat 

beskriver genomförandet av studien, kan tillförlitligheten stärkas. Vidare är dock att 

ta hänsyn till, andra faktorer som kan ha en betydande roll för tillförlitligheten. 

Exempelvis kan detta vara försiktigheten i att inte ha tagit med allt som har sagts 

under intervjun för att på så sätt inte hänga ut byråer eller chefer.  

 

Överförbarhet: Det empiriska resultatet i kvalitativa undersökningar kan vara 

överförbara på andra situationer än den studerade. Därför uppmanas kvalitativa 

forskare att göra mycket noggranna beskrivningar av sina undersökningar som gör att 

andra forskare kan avgöra om resultaten kan överföras till andra miljöer (Bryman & 
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Bell, 2013). Detta kriterium har tagit hänsyn till under utformandet av genomgående 

metodkapitel. I arbetssättet som genererats har det fokuserats på att skriva noggrant 

och detaljerat varav studien kan antas ha relativt hör överförbarhet. Vidare 

utveckling ges även för framtida forskning i avslutande kapitel i studien. Således kan 

denna studie i stor utsträckning anses vara överförbar till många andra branscher och 

situationer. Detta på grund av att studien rör digitalisering som är ett brett område.  

 

Pålitlighet: I detta delkriterium skall forskaren agera granskare av undersökningen 

för att säkerställa att de delar som skall vara med i undersökningen finns med, 

exempelvis problemformulering, intervjuutskrifter och så vidare. Efter att själv ha 

granskat studien är det meningen att andra personer med god kompetens, exempelvis 

kollegor, skall granska studien och komma med konstruktiv kritik. Inom 

företagsekonomisk forskning är detta inte ett vanligt sätt att arbeta på (Bryman & 

Bell, 2013), men då denna studie är ett examensarbete med obligatorisk opponering 

upprättas kriteriet. Opponering förs vid fyra tillfällen under arbetets gång, varpå 

konstruktiv kritik av samtliga kapitel ges vid vardera tillfällen. Således kan 

pålitligheten möjligen ha stärkts. Pålitligheten sätter även ansvar på författaren som 

måste formulera en tydlig forskningsfråga till tydliga metodbeskrivningar och tydligt 

systematiska analyser, på grund av att brister i studien skapar brister även i 

pålitligheten (Baxter & Jack, 2008).  

 

Konfirmering: Det betyder att en forskare inte kan vara totalt objektiv. Meningen är 

dock att denne skall säkerställa att agerandet har skett i god tro och därmed inte 

agerat partiskt eller överstridigt de etiska övervägandena. Att exempelvis personliga 

värderingar inte har påverkat slutsatserna i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). 

Detta kriterium är det enda som har ett direkt motargument mot en hög konfirmering. 

För denna studie arbetar författaren som revisorsassistent på en revisionsbyrå i 

Sverige, varpå viss kunskap om forskningsområdet existerat redan innan starten av 

studien. På så sätt motarbetas detta kriterium eftersom det kan ha en viss påverkan på 

hur studien tagit sin form. Det har dock bearbetats genom att ta upp olika perspektiv 

på området, positiva som negativa, för att få studien så objektiv som möjligt. 

Samtidigt kan det anses relevant att författaren har viss kompetens på området, i och 

med att det är en förståelse som studien syftar på att uppnå. Detta torde förslagsvis 
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påverka studien genom att egna erfarenheter har funnits avseende forskningsområdet, 

samt att intervjuguiden formulerats efter denna och ett förväntat resultat har funnits.  

 

3.6 Etiska överväganden 
Forskning handlar inte enbart om att utföra en undersökning. Det handlar även om att 

de människor som deltar i undersökningen faktiskt ger forskaren tillgång till 

information (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har deltagande respondenter sökts 

utifrån yrke och arbetsområde, varpå de deltagande har besuttit god kunskap om 

forskningsområdet. Om denna information skulle nå ut och bli offentlig måste 

hänsyn ha tagits för att respondenten inte kommer till skada genom undersökningen, 

speciellt vid utförande av kvalitativ undersökning i form av intervjuer där personerna 

intervjuas om exempelvis känsliga ämnen för bolaget de är anställda på. Detta har 

tagits hänsyn till genom att exempelvis låta samtliga respondenter få ta beslut om 

anonymitet, vilket resulterat i att samtliga respondenter är anonyma. För att 

deltagarna inte skall råka illa ut krävas det att det finns etiska regler.  

 

Forskaren skall exempelvis informera respondenterna vilket syftet är med studien de 

deltar i. De ska även få veta momenten som ingår i undersökningen (Bryman & Bell, 

2013). Dessa förklaras tydligt i intervjuguiden samt vid respektive intervjutillfälle (se 

bilaga 1). Forskaren skall även förklara att respondentens medverkan är frivillig, 

samt att denne kan avbryta intervjun om detta så behövs (Bryman & Bell, 2013). 

Detta krav finns även det med i intervjuguiden och förklarades innan intervjuerna 

utfördes med respektive respondent. Vidare skall forskaren behandla deltagarna med 

respekt, vilket även innefattar att alla som vill vara anonyma ska få vara det. 

Resultatet skall också vara utformat på ett sådant sätt att det inte går att identifiera 

enskilda personer i materialet. Uppgifterna om enskilda personer ska förvaras på ett 

sätt som betecknas som säkert. Vilket innebär att ingen som inte skall ta tillgång till 

informationen inte får det (Bryman & Bell, 2013). Detta har beaktats och samtliga i 

denna studie är anonyma vilket tas hänsyn till. Det enda som benämns är 

revisionsbyråns namn. Uppgifterna som framkommer i undersökningen skall 

uteslutande användas för forskning (Bryman & Bell, 2013), vilket i detta fall 

stämmer överens mellan kriteriet och examensarbetets mål. Forskaren skall även 

under hela studien, genom exempelvis intervjuerna, ge korrekt information om 
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undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Detta har inte stridits under genomgående 

forskningsarbete. Således kan denna studie anses följa samtliga etiska överväganden 

som skall följas i en kvalitativ forskningsmetod, i enlighet med Bryman och Bell 

(2013).   
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4 Empiriskt resultat 
I detta kapitel redovisas den empiriska data som framkommit ur studiens utförande 

av semistrukturerade intervjuer, för vad berör forskningsfrågorna om vilka 

utmaningar som påträffats i och med digitaliseringen samt på vilket sätt dessa 

påverkat revisionsprocessen. Även hur dessa hanteras i revisionsbyråerna. För 

underlag av intervjuer se bilaga 1. Nedan presenteras deltagarnas svar uppdelade i 

kapitel passande för studiens forskningsområde och utifrån de teoretiska begreppen. 

 

4.1 En digitaliserad revision  
PwC 

Big four-byråerna arbetar ständigt med utveckling av revisionsprogram och nya 

ansatser för granskningen i revisionen. Således är digitaliseringen något som 

revisorerna och revisorsassistenterna regelbundet får arbeta med i revisionsarbetet. 

Samtidigt uppdateras och införskaffas revisionsprogram och andra applikationer 

varje år, berättar en respondent från PwC. För planeringsfasen används idag 

kommunikationsplattformar och informationsplattformar för insamling av material 

digitalt. Detta för att planeringsfasen och insamlandet av materialet skall göras på ett 

så effektivt sätt som möjligt, för att effektivisera revisionsprocessen och vinna tid för 

mer rådgivning till kund. Vidare arbetar man även mycket med att få automatiserade 

moment, bland annat push meddelanden för att få noterat när material kommit in 

eller för att påminna kund vid försening av material etcetera. Dessa automatiseringar 

råder för nuvarande främst i planeringsfasen och vad rör kommunikationen, mellan 

byrån och kunden under genomgående revisionsprocess. Den digitaliserade 

planeringsfasen har således lett till mer arbete med dataanalyser vid uppstart av 

granskning. Idag tas exempelvis slumpvisa stickprov fram digitalt genom 

revisionsprogram, vilka väljer ut poster av betydande risk som skall ligga till fokus 

vid granskning. På detta sätt existerar även en effektivisering i granskningsfasen. 

Respondenterna på PwC talar inte för mycket förändring i rapporteringsfasen, 

däremot kan kunden godkänna, signera, lämna in bolagsdeklarationer och rapporteras 

digitalt. Vilket kan antas spara tid, dock är detta inget som revisorn markant 

upplever. 
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För framtiden förväntas mer automatiserade arbetsmoment då digitala programvaror 

och applikationer ständigt utvecklas i byrån. Något som är på gång för nuvarande är 

att sammankoppla kommunikationsplattformen Connect med revisionsprogrammet 

Aura för att på ännu ett sätt göra revisionen mer effektiv. Vidare bedöms det svårt att 

förutspå de utmaningar som kan uppstå i framtidens digitalisering. Däremot 

diskuteras de tekniska utmaningarna såsom hastighet vid högsäsong och liknande 

tillfälliga störningar i de digitala programmen vara något som eventuellt kvarstår. 

 

KPMG 

I och med den snabba utvecklingen av nya revisionsprogram, framkom det under 

intervjuerna med KPMG att analyser kan genomföras redan i planeringsfasen. Detta 

då information från kunden idag kommer in digitalt. Utifrån redan gjorda analyser 

behöver inte granskningen ske direkt efter planeringsfasen utan kan avvaktas till 

senare skede. Analyserna sker i revisionsprogrammen som sedan kan se vad som 

avviker och var de största riskerna föreligger. Detta talar för automatiserade 

arbetsmoment i revisionsprocessen, vilket revisorn anser går mer effektivt till i 

dagens revisionsprocess. Denna process förespråkar då att mer tid finns tillgänglig 

för att lägga på rätt saker, snarare än att granska samtliga poster i exempelvis 

balansräkningen vilket då skulle vara ineffektivt. Vad som framkom ur intervjuerna 

med respondenterna från KPMG var även att digitaliseringen syns tydligt i 

rapporteringsfasen, där analyserna kan visas upp för kund genom olika staplar och 

diagram för att på ett lättförståeligt sätt visa på det revisionsarbete som utförts. Detta 

anses som något positivt som framkommit med digitaliseringen då det bedöms som 

enklare att kunna uppvisa något bildligt för kund snarare än att bara tala om hur eller 

varför revisionen utförts.  

 

”Tidigare granskade man mer lite på ”måfå” där man exempelvis tog var tionde 

person i lönelistan och kollade så att den fått rätt lön (gällande personalkostnader- 

och skulder) så på så sätt känns det som att man kanske behövde ha lite tur för att 

hitta ett potentiellt fel. Nu känns det som att vi kan fånga upp en större mängd data 

och göra mer korrekta analyser och på så sätt faktiskt hitta avvikelser utifrån 

bestämda värden”. – Respondent 3. 
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För framtiden menar respondenterna från KPMG att den största utmaningen kommer 

att vara för revisorn att kunna besitta en professionell skepticism. Detta beror på att 

inte enbart revisorn blir mer och mer digital utan även kunden. Således kommer 

revisorn inte alltid kunna förlita sig på att deras digitala programvaror är felfria och 

är utvecklade på helt regelrätta villkor. Vilket lett fram till att förväntningarna gäller 

ett mer digitaliserat revisionsarbete, men med ett krav om en skepticism hos revisorn 

som står till icke-rutinmässig utmaning.  

 

Crowe Osborne 

Det som istället framkom i intervjuerna med icke-Big four byrån var att 

planeringsfasen inte förändrats under det senaste decenniet utan har utförts i ett 

revisionsprogram, som för övrigt inte haft några tydliga förändringar. Således har en 

effektivare planeringsfas inte upplevts. Den förändring som skett har snarare varit att 

kunderna blivit mer digitala under de senaste åren, främst genom att en del kan 

skicka över materialet i en digital bokslutspärm. I och med digitalt material har byrån 

startat igång digitala årsakter där revisionsbevisen till revisionen för varje uppdrag 

skall sparas. Detta har dock ställt högre krav på byrån för granskningsfasen, då ny 

utrustning krävs. Då materialet är digitalt har det krävts att granskningen kan göras 

på ett mer digitalt sätt, genom att bland annat kunna länka korrekt material och 

underlag till korrekt granskad post i det digitala revisionsprogrammet. På grund av 

detta har exempelvis fler datorskärmar behövts och en portal för materialhantering. 

Syftet med ett mer digitalerat arbetssätt i byrån är att effektivisera revisionsprocessen 

och således kunna ta sig an flera kunder under en mindre tidskalkyl. Respondenterna 

från byrån hävdar att vardagen i revisionsarbetet inte förändrats avsevärt däremot 

hävdas;  

 

”För vissa kollegor har detta lett till att fler revisorer, speciellt vid revidering av 

mindre bolag, sker på byrån istället för hos kunden.” – Respondent 4.  

 

Att vardagen inte förändrats för respondenten beror på vikten som respondenten 

lägger på att träffa kunder för att hålla en god kontakt, vilket tyder på gör det lätt att 

fånga upp väsentliga förändringar som skett under räkenskapsåren vid en löpande 

kontakt. Således anser respondenten att trots att revisionen blir mer digital och utförs 

genom digitala revisionsprogram, är revisionen likvärdig mot hur den tidigare sett ut 
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på så sätt att kundbesök fortfarande råder. En av respondenterna hävdar dessutom att 

revisionsprocessen inte når en effektivitetseffekt när revisionen förs ute hos kund. 

Däremot är byrån i ett förändringsskede där utvecklingen av en 

digitaliseringsverksamhet är i ett diskussionsläge. Med detta innebär att de digitala 

revisionsprogram och applikationer som för nuvarande används är införda på prov, 

för att se vad som fungerar för byrån. Således har exempelvis slumpmässigt utvalda 

stickprov genom ett granskningsprogram inte ännu införskaffats, vilket gjort att 

större effekter för granskningen i revisionen inte råder. 

 

För Crowe Osborne som är en mycket mindre revisionsbyrå talas det om en framtida 

utmaning med vad avser att kunden inte skulle digitalisera sig. Detta benämns främst 

då byrån är i ett skede att anpassa sig till digitaliseringen. Däremot benämns det vara 

till utmaning om kunden inte skulle följa med i denna digitaliseringsutveckling, 

vilket skulle leda till att byrån fortfarande får in fysiskt material. Detta talar 

respondenterna för skulle tvinga byrån att kvarstå i den digitala omognad de befinner 

sig i idag.  

 

4.1.1 Byråernas digitala revisionsprogram 
PwC 

För informationsinsamling och kundkontakt används ett revisionsprogram som ses 

som informationsplattform och kommunikationsplattform, kallat Connect. Detta 

revisionsprogram används i planeringsfasen för att i digital form inhämta material 

effektivt inför revision. Således påverkar det revisionen som utförs mer effektivt. 

Programmet verkar idag i en andra version och uppdateringar sker regelbundet, varav 

fokus ligger på att bygga in automatiska processer. Dessa är exempelvis automatiska 

påminnelse-meddelanden, angående när materialet skall vara revisorn tillhanda. 

Revisionsbyrån har även ett flertal till revisionsprogram. Aura är ett globalt 

revisionsprogram som används vid revision för att revisionen skall vara konsekvent 

och effektiv. Halo är ett revisionsprogram som visualiserar realtidsdata och har 

funktionen av ett analysverktyg, vilket leder till djupare insikter för revisorn och 

revisorsassistenten som kan föranleda till att fokus läggs på rätt poster. De ovan tre 

nämnda revisionsprogram är de främst inom PwC men flertalet fler program och 

applikationer används, inte minst även mejl. Den främsta anledningen till dessa 
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programvaror är att effektivisera revisionsprocessen, i samma takt som kraven på 

revisionen ökar.  

 

KPMG 

På revisionsbyrån KPMG används främst revisionsprogrammet KPMG Clara som är 

det senast implementerade. Detta program är serverbaserat och används vid samtliga 

delar av revisionsprocessen, där de olika delarna är uppstaplade på en lista. Således 

påbörjas planeringen först som sedan leder ned till granskning och så vidare. Detta 

fungerar på så sätt att varje steg i listan måste uppfyllas för att kunna fortsätta till 

nästkommande steg, då exempelvis planeringen för en koncern måste vara 

färdigställd innan granskningsåtgärder kan fullföljas för samtliga dotterbolag. Detta 

leder till en tydlig upplagd revision som kan föras på ett effektivt sätt genom hela 

revisionsprocessen. Vidare används flertalet andra revisionsprogram och 

applikationer samt mejl. KPMG är även en revisionsbyrå som använder sig både av 

inköpta revisionsprogram och egenutvecklade program, men som samtliga är 

utställda för att utge god revisionssed. 

 

Crowe Osborne 

De revisionsprogram som revisionsbyrån Crowe Osborne använder sig av är Wolters 

Kluver vilka följer ISA-standard. Revisionsprogrammet är utformat med en 

användarvänlighet som gör att det blir enkelt att anpassa sig till det digitala 

arbetssättet vid revision. Programmet verkar via en server och samtliga anställda på 

byrån kan logga in genom ett fjärrskrivbord från oberoende plats. Således har 

revisionen ändrats på så sätt att den kan utföras på annat ställe än enbart hos kunden 

eller på byråns kontor. Däremot arbetar byrån mycket med mindre bolag som i 

flertalet fall lämnar in material i pärmar, varpå revisionen i flera fall även valfritt 

görs i pärmar med utskrift från programmet. Detta är dock en effekt av kunder som 

inte blivit digitala. Wolters Kluver är ett revisionsprogram där planering, granskning 

och rapportering förs. Vid de fall då revision görs i en digital årsakt och inte i pärm, 

förs även dokumentationen i revisionsprogrammet. Detta fungerar på så sätt att 

materialet skannas in och sedan görs en drag-and-drop funktion för att få in det i 

programmet till tillhörande post. Programmet ämnar således effektivisera 

genomgående revisionsprocess. Ett Wolters Kluver-program finns även för bokslut, 

vilket digitalt skickas till byrån i form av en SIE-fil. Samt att programmet finns för 
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att utföra skattedeklaration och transaktionsanalys, vilka är de främsta digitala medel 

som används i byrån utöver mejl. Mejl förekommer dock oftast och då för att 

inhämta material eller bokslutsspecifikationer och föra kundkontakt. Detta digitala 

verktyg används till viss del av revisorn för att på ett effektivt sätt utbyta information 

eller material på, trots att digitala revisionsprogram existerar för ett smidigt 

informationsutbyte. 

 

4.2 Revisorns nya utmaningar  
Vid intervjuerna med respondenter från samtliga deltagande revisionsbyråer i denna 

studie har olika utmaningar och problemställningar framkommit. I och med en 

förändring i arbetssättet från att ha utfört en mer traditionell revision till en mer 

digital revision, har revisorn tvingats ändra sina arbetsvanor. Därmed har det 

påträffats att digitalisering av revisionsverktyg i revisionsbranschen medför 

utmaningar avseende icke-rutinmässiga problem. Vidare kan detta scenario i sin tur 

medföra att revisionsprocessen utförs mer ineffektivt, än vad det digitala 

revisionsverktyget syftat till. Digitaliseringen har även medfört andra 

problemställningar avseende tekniska problem, vilket påverkar revisorn som idag 

krävs besitta IT-kompetens. Olika tekniska störningar i digitala 

revisionsprogramvaror medför således tillfälliga avbrott som även utger en 

ineffektivitet i revisionsprocessen. För mer specifika utmaningar och effekter på 

revisionsprocessen se nedan empiriska data från studiens intervjuer. 

 

4.2.1 Icke-rutinmässiga problem i revisionsprocessen 
PwC 

Då revisionsbyrån PwC har en omfattande förändring av digitalisering inom byrån 

har bland alla möjligheter även ett antal utmaningar påträffats. Exempelvis förklaras 

kommunikationsplattformen Connect version 1 ha uppdaterats efter det att anställda 

inte använde revisionsprogrammet. Detta på grund av en icke-användarvänlighet och 

svårförståelig utformning. Då revisorerna inte var vana vid detta slag av digitalt 

verktyg skapades en icke-rutinmässig utmaning för byrån. Vid distribuering av ett 

nytt digitalt revisionsverktyg är det viktigt att även ta tid till att lära revisorn 

verktyget, för att det inte ska verka kostsamt för byrån. I detta fall påverkas 

revisionen på så sätt att den utförs mer genom traditionell revision, eftersom revisorn 
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inte kan ta till sig de nya digitala medlen. Vidare hävdas det även att det tar tid att 

ändra på ett beteende, exempelvis revisorns arbetssätt att utföra en revision på. Idag 

krävs det att revisorn är ett steg före planering, samt tänker efter vad som behövs från 

kontoret utan att åka ut till kund. Följaktligen kan det vara enkelt att använda ett 

digitalt revisionsprogram men att inte ta till sig fördelarna med det, exempelvis 

genom att planeringsfasen i revisionsprocessen inte utförs mer effektivt. 

 

KPMG 

Inom KPMG arbetar man starkt med att implementera digitala revisionsverktyg och 

utvecklas i takt med samhället. Dock benämns brister för utbildningen av nya digitala 

revisionsverktyg. Den process som råder är att fåtalet revisorer som utvecklat fram 

olika typer av digitala revisionsprogram och applikationer först får utbildas, samt 

själva testa programmet. Därefter är det dessa personer som utbildar de andra 

anställda i byrån för att på så sätt föra vidare informationen som behövs. Dock krävs 

det väldigt mycket learning by doing, vilket är tidskrävande och kan i sin tur ha en 

ineffektiv påverkan på revisionsprocessen. Frustrationen som kan uppstå är även när 

frågor dyker upp vid implementering av ett nytt digitalt system och de som utvecklat 

fram systemet inte har svar på dessa frågor. Respondenterna från KPMG menar trots 

allt på att man lär sig under tiden man arbetar med programmet, även om det tar lite 

extra tid i början och utnyttjandet av revisionsprogrammets potential inte är till fullo. 

 

”Men jag antar att man får räkna lite med det när man gör en sådan typ av 

investering.” – Respondent 3. 

 

Crowe Osborne 

Respondenterna på Crowe Osbornes revisionsbyrå talar främst för utmaningar 

avseende förändringar i deras arbetsvanor. Med andra ord upplevs främst en icke-

rutinmässig utmaning för Big four byrån. Detta förklaras i att ett nytt tänk krävs när 

revisorn varit van att föra revisionen på papper och nu istället skall klicka sig fram i 

datorer och digitala programvaror. Dock anses denna utmaning förebyggas med tiden 

då det nya arbetssättet blir en vanesak inom tid. Trots den positiva synen på de 

påträffade utmaningarna med digitaliseringen anses ändå effektivitetsbrister uppstå, 

då förändring av arbetssätt tar tid. Revisionsprocessen påverkas därefter av en 

ineffektivitet, då revisionen blir utdragen vid den fas digitala revisionsverktyget skall 
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användas. Vidare talas det även i denna byrå om utmaningar med problem i 

utbildning av digitala program och applikationer, där de anställda själva får ta reda 

på och lära sig. Skulle en god utbildning i de digitala revisionsprogrammen ges i den 

grad att revisorn förstår funktionaliteten och fördelarna med det, kan det antas att 

effektivitetsvinster samt god redovisningskvalitet uppnås vid revision. Således har 

enbart en fingervisning om eventuella användningsmöjligheter av digitala 

revisionsprogram påvisats.   

 

”Vi bör definitivt ha fått mer utbildning i verktygen. Samtidigt bör tilläggas att detta 

är nytt för alla på byrån så det är viktigt att hela tiden kommunicera med, och 

hjälpa, varandra för att göra processen och övergången så smidig som möjligt.” – 

Respondent 4.  

 

4.2.2 Tekniska problem i revisionsprocessen 
PwC 

Fler utmaningar har påträffats, dessa avseende tekniska problem. Sålunda har dessa 

utmaningar skapats bland annat i form av att hastigheten på servrarna brister i 

högsäsong. Det upplevs som ett hinder i revisionsarbetet, när revisionsarbete inte 

utförs i den takt revisorn planerat. I detta fall skapar det ett arbetssätt som i vissa fall 

genererar långsammare och mer ineffektivt, än ett arbete utan hjälp av digitala 

revisionsverktyg. Denna typ av teknisk utmaning är något som påträffas i alla faser i 

revisionsprocessen och påverkar därefter hela revisionen. Ett annat problem är 

avseende notiser i revisionsprogrammet Connect, som anses vara en teknisk störning 

i revisionsarbetet då revisorn inte alltid vet om materialet är de tillhanda eller inte. 

Samtliga respondenter menar på att planeringsfasen i revisionsprocessen skulle bli 

alltmer effektiv om denna funktion existerade i deras programvara. Detta främst 

genom att revisionen skulle kunnat startats igång tidigare.  

 

”Kanske lite att man ofta känner att man vill övergå till mejl och då väljer att inte 

alltid tillämpa de digitala verktyg vi har tillgång till.” – Respondent 2, 
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KPMG 

I och med att digitaliseringen har haft en stor påverkan på revisionsprocessen och 

revisionsarbetet därtill, har även nya brister och utmaningar påträffats. 

Respondenterna talar om en frustration som uppstått i och med tekniska problem 

såsom långsamma servrar under högsäsong. Detta skapar dessutom en ineffektivitet i 

revisionsprocessen som går långsammare till i den takt revisionsprogrammet 

genererar. Vidare förklaras det av samtliga respondenter att när ett problem uppstått 

går det oftast att fråga en kollega om hjälp, men om det avser ett helt nytt 

implementerat digitalt revisionsverktyg är det svårt att ställa frågan till någon annan. 

Detta i och med att andra kollegor inte heller besitter kunskap om det nya digitala 

revisionsverktyget. Inom KPMG blir konsekvensen en tidsbrist då det oftast 

resulterar i att de får sitta och klicka sig fram på egen hand, samt på så sätt försöka 

lära sig verktyget och lösa problemet självmant. Denna tidsbrist skapar en stress för 

revisorn som skall utföra flertalet revisioner under mindre tid, dessutom i ett 

revisionsprogram som de eventuellt inte har kompetens om till fullo. Varpå en 

ineffektivitet råder vid användningen av det digitala revisionsprogrammet. En 

utmaning som denna skapar därmed en ineffektivitet för hela revisionsprocessen.  

 

Crowe Osborne 

Då denna icke-Big four byrå befinner sig i ett så pass tidigt skede inom 

digitaliseringen har inte tillräckliga digitala revisionsverktyg ännu införts. Därmed är 

de främsta utmaningarna som uppkommit under intervjuer med respondenterna icke-

rutinmässiga problem, för beteendeomvandling i revisionsarbetets utförande av 

revisorn. Däremot påtalas olika typer av uppdateringar av programvaror som används 

för revisionsprocessens samtliga faser, vilka förklaras ta tid som förloras från 

revisionsarbetet. Dessa uppdateringar kan anses som en teknisk störning i arbetet vid 

en revision, däremot är de oundvikliga för ett revisionsprogram av god kvalitet. 

Några andra tekniska problem har ännu inte påträffats som framkommer ur 

intervjuerna.  
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4.3 Revisionsbyråernas hantering av utmaningarna 
PwC 

För hanteringen av de påträffade utmaningar med digitala revisionsprogram och 

applikationer, hänför respondenterna svaret på frågan till byråns Delivery Center i 

Lund. I och med att detta center ständigt utvecklar och uppdaterar digitala 

revisionsverktyg och program följs utmaningarna med dessa även upp. 

Uppdateringar med samtliga program anses utföras regelbundet. Samtidigt anses 

centret vara lyhört för viss problematik, då exempelvis Connect version 1 

utvecklades på nytt för att få de anställda på byrån att använda sig av 

revisionsprogrammet. Vad gäller Connect var även kunderna på att kritisera då 

tanken även var att de skulle använda sig av det för att skicka material etcetera. 

Således fungerar den nya version 2 av Connect avsevärt mer användarvänligt och 

används flitigt under revisionsarbetet, för hela revisionsprocessen. I övrigt menar 

respondenterna på att alla verkar nöjda på byrån och större utmaningar påträffas inte, 

samt att effektivitetsvinster kan upplevas med de digitala revisionsprogrammen.  

 

KPMG 

I och med den vision KPMG har för att utvecklas med digitaliseringen för nutid och 

framtid, anser respondenterna som anställda att de blir lyssnade på. Hanteringen av 

utmaningar rörande digitala revisionsprogram är således att de eventuella brister, 

felaktigheter och utmaningar som finns tas upp inom byrån. Vidare ges även 

förbättringsförslag, vilket då företagsledningen i revisionsbyrån verkar lyssna på och 

ta till sig.  

 

”I det tidigare revisionsverktyget så skedde uppdateringar av detta minst en gång i 

månaden där förbättringar gjordes och programmet lanserades i helt nya versioner 

en gång per år. Så ja, jag upplever att byrån faktiskt lyssnar på de personer som 

använder verktyget för att optimera detta.” – Respondent 3.  

 

Angående ett digitalt revisionsverktyg som KPMG använt sig av har en utmaning 

påträffats då verktyget i sig inte varit tillräckligt utvecklat. I detta fall saknade 

revisorn flertalet funktioner i programvaran vid utförandet av en revision. Därav har 

detta revisionsprogram inte kunnat fungera optimalt. Respondenterna tyder på att 
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detta råder när gruppen som utvecklat fram ett verktyg sedan skall testa det i 

praktiken, varpå förbättringar gällande funktioner och behov kan komma att inses. 

Vidare bedöms detta vara en avsevärt stor utmaning. Då om exempelvis problemet 

ligger i ett revisionsprogram som används i planeringsfasen kan komma att påverka 

resterande revisionsprocess. Konsekvensen av detta anses vara en mindre effektiv 

revision samt att viktiga saker kan ha missats vid granskning.  

 

”Så på så sätt kanske man förlitar sig för mycket på att revisionsverktyget skall 

fungera helt felfritt, vilket det kanske inte gör i och med att det inte har utvecklats 

fullt ut.” – Respondent 3.  

 

Crowe Osborne 

För de få utmaningar som redan uppstått i revisionsbyrån anser respondenterna att 

byrån är lyhörd och öppen för förbättringsförslag. Vilka även tas till vara på. Vidare 

framkommer ingen tydlig hantering för utmaningar rörande digitala 

revisionsprogram, utöver att respondenterna anser att det mesta är en vanesak. 

Däremot talas det för vad som är viktigt i detta skede vilket dels är att bibehålla 

förändringsbenägenhet inom byrån, då de vet med sig att digitaliseringen bidrar till 

förändringar i både arbetet och branschen. Även kommunikation anses viktigt, på 

grund av att det är viktigt att lyssna på de som arbetar med de digitala 

revisionsprogrammen då de kan sitta på erfarenhetsmässig information. Samt då 

förbättringsåtgärder, förnyande idéer om arbetssätt med mera troligtvis kommer 

nedifrån i byrån. Vidare anses kommunikationen till kunderna vara en viktig faktor i 

detta, då kunder som redan är digitaliserade tämligen välkomnar byrån att bli det. 

Slutligen nämns det även vara viktigt att det skall finnas tidsvinster mot tidigare 

program för att andra digitala revisionsprogram skall uppnå fördelar.   
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras en analys för den valda litteraturstudies referensram i 

förhållande till empirin som framkommit genom studiens utförande. Således ämnar 

revisorns förståelse ses ur ett teoretiskt perspektiv. 

 

Analysen har som utgångspunkt att utgå från den redovisade referensram i avsnitt 2.4 

där de centrala begreppen för studien presenteras som utmaningarna med digitala 

revisionsprogram och på vilket sätt dessa påverkar revisionen. Syftet med studien har 

således varit att öka förståelsen för de utmaningar med digitala revisionsprogram 

som råder, samt hur revisionsarbetet påverkats av dessa påträffade utmaningar. Även 

för hur dessa hanteras eller om hanteringen som råder brister, vilket bör informeras 

ut för att åtgärdas inför framtiden och dess kommande nya utmaningar med 

digitaliseringens negativa påverkan på revisionen. Analyseringen nedan förs mellan 

den tidigare forskning (kap. 2) som presenterats samt den empiriska data (kap. 3) 

som framkommit utifrån studiens intervjuer.  

 

5.1 Påträffade icke-rutinmässiga utmaningar 
Genomgående i studiens utförande talade respondenterna positivt om utvecklingen 

som sker i revisionsbranschen gällande nya digitala revisionsstödprogram till arbetet. 

Dock framkom även vissa svårigheter med digitaliseringens digitala 

revisionsprogram, varpå de två största var avseende att bryta sina arbetsvanor samt 

bristen i kompetens för teknologin. Därmed bekräftar denna aktuella empiriska data 

den problematisering som råder kring forskningsområdet, med de icke-rutinmässiga 

problem (Kotb & Allam, 2015) som påträffas vid IT-användning i revisionen.  

 

Vasarhelyi et al (2010) förklarar situationen på så sätt att användningen av digitala 

revisionsprogram kan bli framgångsrika om revisorn anpassar sitt beteende till 

förändringarna som sker i revisionsarbetet. Däremot talar studiens resultat för att en 

faktisk utmaning ligger i detta, att revisorn upplever det utmanande att bryta invanda 

arbetsrutiner i hur en revision utförs. Studiens resultat har därmed bekräftat Sveriges 

digitaliseringsråd (2019) som menar på att utmaningar skapas för individens invanda 

mönster och strukturer. Hanteringen av detta kan ses genom att en medvetenhet 



	

53	
	

måste finnas hos revisorerna och assistenterna för att de skall kunna ändra på sitt 

beteende och vänja sig vid det nya digitaliserade arbetssättet inför framtiden 

(Vasarhelyi et al, 2010). Samtidigt ges ingen medvetenhet till dagens revisorer då IT-

kompetensen och utbildningsmöjligheter brister. Respondenterna i studien tar upp 

detta som en utmaning i deras revisionsarbete då kompetensen finns för vad gäller 

revision men inte för teknologin. Kompetensen för teknologi krävs dock för att 

kunna uppnå fördelarna med användning av digitala revisionsprogram (Sparrow, Liu 

& Wegner, 2011; Chan & Vasarhelyi, 2018) vilket i studiens resultat framgår i form 

av att effektivitetsbrister uppstått.  

 

I denna utmaning av invanda arbetsmetoder för revision kan även ännu en utmaning 

utläsas genom studiens empiriska data. Detta är den brist i utbildning som råder i 

samtliga deltagande revisionsbyråer. Då utbildning av IT och digitala 

revisionsverktyg för revisorn är lösningen på den utmaning som råder avseende 

invanda arbetsrutiner och ett okänt digitalt arbetssätt (Dowling & Leech, 2014), kan 

det anses vara lösningen till flertalet utmaningar och problem för revisorn i dagens 

tillväxtmarknad. I flertalet fall framgår det att revisorn får klicka sig fram och på så 

sätt utforska de funktionaliteter som existerar i de olika digitala 

revisionsprogrammen. Varpå en frustration och effektivitetsbrist växt fram i 

revisionsprocessens olika faser enligt studiens resultat och Kotb och Allam (2015).  

 

Vidare har en icke-rutinmässig utmaning framgått av respondenterna på PwC som 

talade om en tidigare misslyckad kommunikationsplattform, Connect. Problemet som 

uppstod med detta digitala revisionsverktyg var den bristfälliga utformningen av 

plattformen, vilket gjorde det oförståeligt för revisorn. Således var revisionsverktyget 

icke användarvänligt och flertalet revisorer tillämpade inte plattformen vid utförda 

revisioner. IT-kompetens är dock något som krävs för att kunna tillämpa digitala 

verktyg och förstå dess funktioner och fördelar (Sparrow, Liu & Wegner, 2011; 

Dowling & Leech, 2014; Evstafyeva et al, 2019). Detta är således ett exempel på 

utmaning som kan uppstå vid användning av digitala revisionsverktyg i 

revisionsarbetet. Däremot framgår det en hantering av regelbundna uppdateringar av 

programvaror som utvecklar och anpassar de digitala tjänsterna till revisorn och 

revisionen. Således kan de digitala revisionsprogrammen medföra negativa 
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konsekvenser för revisionsprocessen om revisorn inte tar till sig användningen och 

förståelsen av programmen.  

 

5.2 Påträffade tekniska utmaningar 
Vidare har även framkomsten av tekniska utmaningar uppenbarats, i och med 

utvecklingen av digitaliseringen med de digitala revisionsprogrammen i 

revisionsarbetet. Rezaee et al (2001) tar exempelvis upp att revisorn idag är beroende 

av funktionaliteten med ett digitalt revisionsprogram samt datakvaliteten i det. När 

detta brister skapas tillfälliga stopp, vilket blir en utmaning för revisorn som inte kan 

fortsätta revisionsarbetet (Rezaee et al, 2001; Omoteso, 2016). I studiens resultat 

framgår detta i form av att respondenter benämner tekniska problem som långsamma 

servrar, frustrerande hastigheter i programmen, brist på funktioner såsom notiser, 

samt avsaknad användarvänlighet i program som exempelvis Connect.  

 

En respondent från revisionsbyrån KPMG diskuterade även kring nya 

revisionsprogram och system som utvecklats och skall införas i byrån, men som inte 

till fullo anpassats till praktiken. Detta då flertalet funktioner saknas eller brister, 

vilka enbart revisorn och revisorsassistenterna kan upptäcka då det är dem som utför 

revisionen genom dessa verktyg. Således överensstämmer denna empiriska data med 

litteraturen då tidigare forskare (Dowling & Leech, 2014; Kobt & Allam, 2015) 

menat på att en användarvänlighet måste finnas för att det inte skall skapa problem 

för revisorn.  

 

Vidare har det i studien framkommit att Big four byråerna påträffat fler tekniska 

utmaningar, än icke-Big four byrån som ser icke-rutinmässiga problemet som en 

större utmaning. Vilket skiljer sig från Kotb och Allams studie (2015) som visat på 

att Big four byråer har flera års kompetens av IT och digital användning inom 

revision. Däremot kan det antydas till att Big four byråerna har kommit längre i 

anpassningen om en digitaliseringsverksamhet, med flertalet investeringar i olika 

digitala revisionsverktyg. Vilket i sådana fall skulle kunna påvisa att flertalet 

tekniska problem kan uppstå, snarare än i en icke-Big four byrå som är i ett relativt 

omoget stadie i digitaliseringens utveckling. Oavsett förhållande mellan 

revisionsbyråerna upplevs en ineffektivitet i revisionsprocessens samtliga faser vid 



	

55	
	

uppstående tekniska problem och uppdateringar som tar tid från revisionsarbetet 

(Kotb & Allam, 2015; Gustavsson, 2016; Omoteso, 2016; Evstafyeva, 2019).  

 

På grund av de tekniska problem som uppkommit med digitala revisionsprogram har 

revisorn idag även fått tvingas till att kunna lösa nya utmaningar och tillämpa nya 

tankesätt för teknologiska lösningar. Samtidigt har både studien och tidigare forskare 

(Vasarhelyi et al, 2010; Sparrow, Liu & Wegner, 2011; Chan & Vasarhelyi, 2018) 

visat på en brist i teknologisk kompetens och utbildning. Vilket är något som skapat 

icke-rutinmässiga utmaningar i revisionsbranschen. 

 

5.3 Påverkan på planeringsfasen vid digitaliseringsutmaningar 
Under planeringen i revisionsprocessens första fas skall revisorn inhämta den 

information i det material som krävs för granskningen, revisionsprocessens nästa fas. 

Detta gör att revisorn skall få en ökad kännedom av bolaget och att granskningen 

baseras på en bra grund som kan föranleda att felaktigheter och oegentligheter 

upptäcks (Trohammar & Wernerman, 2006). Samtidigt som respondenterna talade 

för att det främst var till dessa faser som nya digitala revisionsprogram och 

applikationer införts, varpå en större förändring i revisionen upplevts vid planeringen 

och granskningen av den. Att fler digitala moment och verktyg införs i 

revisionsarbetet leder till att revisionsprocessen idag ser mycket annorlunda ut än den 

gjorde för enbart ett decennium sedan (Lin & Wang, 2011; Vasarhelyi & Romero, 

2014). Studiens resultat backar enbart upp detta påstående till viss del. Då de stora 

Big four byråerna menar på att det skett stora förändringar och det arbete som görs 

idag är en digital revision. Medans den icke-Big four byrån i studiens resultat visar 

på att det inte alls skett markant synbara förändringar i och med digitaliseringen. 

Dock kan det bero på den bristande anpassningen till digitaliseringen, då Crowe 

Osborne är i ett så pass tidigt stadie att uttalandet egentligen inte tordes kunna 

förhålla sig till den tidigare forskningen (Lin & Wang, 2011; Vasarhelyi & Romero, 

2014). I och med den mindre anpassningen till digitala revisionsverktyg kan det även 

antas att färre utmaningar med digitaliseringsanvändning i revisionsarbetet upplevts.  
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Då planeringsfasen i revisionsprocessen har digitaliserats med olika revisionsverktyg 

har de tidigare nämnda utmaningarna även påträffats i denna fas. Avseende icke-

rutinmässiga problem har utmaningarna då främst varit invanda arbetsrutiner samt 

bristande IT-kompetens och utbildning. Dessa utmaningar har således haft en 

påverkan på revisionsprocessens första fas genom att material idag inhämtas i digitalt 

format via digitala revisionsverktyg (Lin & Wang, 2011; Vasarhelyi & Romero, 

2014). Då revisorn besitter bristande IT-kompetens eller saknad utbildning för det 

digitala revisionsverktyg som skall tillämpas vid planeringen vilket framgått av 

respondenterna, kan processen påverkas ineffektivt (Kotb & Allam, 2015). Detta är 

på grund av att revisorn inte förstår funktionaliteten i verktyget eller kan uppnå 

fördelarna med det (Sparrow, Liu & Wegner, 2011; Dowling & Leech, 2014; 

Evstafyeva et al, 2019). Den främsta påverkan på revisionsprocessen är således en 

ineffektivitet, som bekräftas av både den empiriska data och tidigare forskning (Kotb 

& Allam, 2015).  

 

Samtidigt framgår det av respondenterna att mejl oftast är ett digitalt verktyg som 

används om det digitala revisionsprogrammet inte kan förstås. Däremot är det en 

fråga om säkerhet och tillit vid användandet av mejl, då revisorn i planeringsfasen 

skall få och eventuellt skicka känslig finansiell information. Samtidigt som krav på 

revisionsbyråerna existerar om att kunna erbjuda skydd av klientinformation etcetera 

(Kotb & Allam, 2015). 

 

De tekniska problem som uppstått i och med digitala revisionsverktyg vid 

planeringsfasen, har även dessa påverkat revisionsprocessen med en ineffektivitet. 

Vilket framkommit av respondenter från de olika revisionsbyråerna men även 

tidigare forskare (Rezaee et al, 2001; Omoteso, 2016). Denna ineffektivitet har 

skapats ur de tekniska problem som utger ett tillfälligt stopp i revisionsarbetet 

(Omoteso, 2016). Exempelvis är dessa oplanerade störningar och driftstopp i 

programvaror och servrar (Omoteso, 2016; Evstafyeva et al, 2019). Fler tekniska 

problem uppges av respondenterna i studien. Dessa är bland annat långsamma 

hastigheter i servar, brist i funktionaliteter i revisionsverktygen, samt även icke 

användarvänlighet vilket synes i programvaror som inte är fullt utvecklade till 

revisionen. Detta påtalar samtliga respondenter om utger en ineffektivitet i 

revisionsprocessen, vilket påverkar planeringen på så sätt att den tar längre tid att 



	

57	
	

göra samt att övriga faser blir utdragna och revisionen i helhet påverkats. Om denna 

utmaning råder vid högsäsong skulle det kunna antas att revisionen utförs i ett så 

pass sent läge att det har en påverkan på försenade inlämningar av kundbolags 

årsredovisningar och revisionsberättelser. Därav har det samtidigt uppkommit 

flertalet till problem i digitaliseringen inom revisionsarbetet de senaste åren, 

alternativt att forskningen kring detta område är bristande (Kotb & Allam, 2015).  

 

5.4 Påverkan på granskningsfasen vid digitaliseringsutmaningar 
Granskningen baserar sig på planeringen för att avgränsa tid mot de poster som 

bedömts med risk som kan föranleda till oegentligheter, vilket är till grunden för 

revisorns senare ställningstagande om räkenskaperna i revisionsberättelsen 

(Trohammar & Wernerman, 2006; FAR, 2016). Även detta visar sig i studiens 

resultat vara en fas i revisionsprocessen som har påverkats mycket av 

digitaliseringen. Lin och Wang (2011) hävdar även att utvecklingen av 

revisionsprogram har en stor påverkan då revisorn för olika typer av granskning, 

stickprov, dokumentation och bedömningar genom revisionsprogram idag. Detta 

synes även tydligt i studiens resultat då samtliga respondenter nämner olika typer av 

revisionsprogram som respektive revisionsbyrå använder sig av i revisionsarbetets 

granskning. Exempelvis framkom serverbaserade program som Wolters Kluver och 

KPMG Clara, samt revisionsprogram som Aura och analysprogram som Halo. Olika 

arbetssätt skulle kunna basera sig på att byråer använder sig av olika 

revisionsprogram och applikationer med olika funktionaliteter. De serverbaserade 

programmen fungerar på så sätt att samtliga faser i processen förs under revision, 

medans Aura fungerar i granskning då det får hjälp av Connect i planeringen och 

analysprogrammet Halo för systematiska och slumpmässiga stickprov. Vidare är 

stickprov något som digitaliseras mer och mer idag vilket påverkar revisorn som får 

börja göra tolkningar utifrån digitala data och arbetar på ett helt annat sätt (Crosley & 

Andersson, 2018).  

 

Då granskningsfasen i revisionsprocessen har digitaliserats med olika 

revisionsverktyg har de tidigare nämnda utmaningarna även påträffats i denna fas. I 

och med att de främsta förändringar i arbetssättet vid en revision skett i denna fas, 

har de invanda arbetsrutinerna avseende icke-rutinmässiga utmaningar genererat. 
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Detta på grund av förändringen i exempelvis hur stickprov tas och hur 

dokumentation skall länkas (Lin & Wang, 2011). Om revisorn inte har förståelse för 

det digitala revisionsverktyget som skall användas kan detta påverkas med en 

ineffektivitet i granskningsfasen, alternativt väljer revisorn att inte tillämpa 

verktyget. För att digitala revisionsverktyg skall bli lyckade vid granskning av 

räkenskaper krävs det att revisorerna även har en IT-kompetens och utbildning av de 

digitala revisionsverktyg som skall tillämpas (Sparrow, Liu & Wegner, 2011; Chan 

& Vasarhelyi, 2018). Som framgått i studien är dock denna faktor bristande i 

revisionsbyråerna, varpå effektivitetsbrister råder och fördelarna med verktygen inte 

uppnås till fullo (Sparrow, Liu & Wegner, 2011; Chan & Vasarhelyi, 2018). 

 

Även de tekniska utmaningar som påträffats i granskningsfasen vid revision har 

påverkat revisionsprocessen med en ineffektivitet. I tidigare avsnitt 5.3 framgick 

vilka tekniska problem som uppstått samt hur dessa haft en påverkan på 

revisionsprocessen, varpå samma förhållande även råder i granskningsfasen. Detta 

kan styrkas från tidigare studier (Kotb & Allam, 2015; Omoteso; 2016) som menar 

på att tekniska utmaningar även råder i samtliga branscher som tillämpar digitala 

verktyg. 

 

5.5 Liknande hantering för samtliga utmaningar 
En väldigt tydlig faktor som är av betydande roll avseende hanteringen av 

utmaningar med digitala revisionsprogram i revisionsbyråerna är kommunikation. 

För samtliga intervjusvar med de olika byråerna togs vikten i kommunikation upp på 

det sätt att byrån måste sträva efter att ha anställda som pratar ut om påträffade 

problem och förbättringsmöjligheter. Samtidigt som att företagsledningen i byråerna 

måste vara lyhörda mot de anställdas talan för att förbättringen och lösningar på 

problem skall kunna ske. Denna kommunikationshantering anses användas för 

samtliga påträffade utmaningar avseende både icke-rutinmässiga och tekniska 

problem. Den viktigaste faktorn som tidigare forskare (Dowling & Leech, 2014) 

dock tar upp är användningen av utbildningsmetoder, för att revisorn och assistenten 

på så sätt skall kunna förstå programmen och veta vad som krävs av dem. Samtidigt 

som källan av Dowling och Leech (2014) redan är fem till sex år gammal har det 

visats i studiens resultat att utbildning än idag är något som brister i de olika 
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revisionsbyråerna. Rådande utmaning bekräftas av Dowling och Leech (2014) studie 

om den viktighetsgrad som utbildning faktiskt har. Detta bedöms vara en viktig 

lösning då flertalet automatiserade processer förväntas inom kommande decennium 

samt då yrket förväntas skifta mot en mer kompetensbaserad rådgivningstjänst (FAR, 

2013). Samtidigt hävdar Svenskt Näringsliv (2017) det även vara viktigt för bolag att 

hålla sig informerade om kommande utmaningar för vad rör digitaliseringen. 

 

Det som framkommit ur denna studies resultat är således att kommunikation är den 

hantering som tillämpas, vid påträffade utmaningar för användning av digitala medel 

i revisionsarbetet i byråerna. Det är även bekräftat genom denna studie och av 

tidigare forskare (Dowling & Leech, 2014) att utbildning krävs, för att revisorerna 

skall kunna utnyttja de digitala revisionsprogrammen till fullo. Däremot visar denna 

studies resultat på att flertalet revisorer idag saknar utbildning för både IT-kompetens 

och de digitala revisionsprogrammens funktionaliteter. Detta tyder på att hantering 

genom utbildningsmetoder brister för de påträffade nämnda utmaningarna, vilket 

kräver åtgärder inför framtidens tillkommande utmaningar.  
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6 Slutsats 
I detta avslutande kapitel av studien presenteras de slutsatser som kan dras utifrån 

den empiriska data som analyserats med utgångspunkt till den tidigare forskning, 

således ämnas forskningsfrågorna besvaras. Vidare följer en slutdiskussion avseende 

genomgående studie och slutligen ges förslag på framtida forskning.  

 

6.1 Återkoppling till problemdiskussion 
I och med de utmaningar som påträffats vid användning av digitala revisionsprogram 

var syftet med denna studie att ge en ökad förståelse för de utmaningar som råder vid 

användningen av digitala revisionsprogram. Samt utmaningarnas påverkan på 

revisionsprocessen. Studien ämnar även att studera hanteringen av dessa utmaningar, 

för att på så sätt informera bolag och byråer för att kunna klara av kommande 

utmaningar i framtiden. Fördelarna med denna studien har således varit att bidra med 

forskning kring den växande IT-användningen inom revision, samt ge nödvändig 

information inför framtidens revisionsteknologi med nya utmaningar. För att 

uppfylla detta syfte har svar sökts avseende nedan forskningsfrågor och har kunnat 

uppnås genom utförandet av intervjuer med revisorer och revisorsassistenter från 

olika revisionsbyråer.  

 

§ Vilka utmaningar avseende, icke-rutinmässiga och tekniska problem, 

påträffas i användningen av digitala revisionsprogram i revisionsprocessen?  

§ På vilket sätt påverkas revisionsarbetet i revisionsprocessen vid påträffade 

utmaningar?  

§ Hur hanterar man dessa utmaningar och med vilka lösningar? 

 

6.2 Studiens huvudsakliga slutsatser 
Studiens resultat synes till stora delar stödjas av den tidigare forskning då resultatet 

analyserats med utgångspunkt på vad den tidigare forskningen hävdat. Studiens 

resultat visar på stämma överens med den framförda problemdiskussionen (Argyris 

& Schön, 1974; Jacobssen, 2013; Kobt & Allam, 2015; Gustavsson, 2016), som 

hävdar att existerande utmaningar gällande icke-rutinmässiga- och tekniska problem 

råder, på grund av mer digitaliserade arbetssätt. Sammanfattningsvis har detta haft en 
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förändring på revisionsprocessen och på revisorns rutinmässiga arbetssätt, vilket 

identifierats i planerings- och granskningsfasen för denna studie.  

 

Vilka utmaningar påträffas i användningen av digitala revisionsprogram?  

I denna studie har flertalet utmaningar identifierats avseende användning av digitala 

revisionsverktyg i revisionsprocessen. Nedan presenteras dessa identifierade 

utmaningar till respektive huvudbegrepp; icke-rutinmässigt problem och tekniskt 

problem.  

 

ICKE-RUTINMÄSSIGA PROBLEM TEKNISKA PROBLEM 

• Beteendeförändringar • Brist i funktionaliteter 

• Brist i IT-kompetens/utbildning • Långsamma hastigheter i 

servrar 

• Brist i användarvänlighet • Tillfälliga störningar; driftstopp 

och tidskrävande uppdateringar 

 

Tabell 6.1 ”Identifierade utmaningar med digitala revisionsverktyg i revisionen”, av 

Sofia Hellsten, 2020.  

 

Avseende icke-rutinmässiga problem har tre utmaningar identifierats. En utmaning är 

rådande beteendeförändringar då nya digitaliserade arbetssätt påverkar revisorns 

tidigare arbetsrutiner vid en utförd revision. Ett digitalt gransknings- eller 

transaktionsanalysprogram gör idag att exempelvis stickprov av transaktioner utförs 

på ett helt annat sätt. Vid de tillfällen revisorn inte har full förståelse för det nya 

arbetssättet eller det digitala revisionsprogrammet blir stickprovsgranskningen 

utmanande att utföra för revisorn.  

 

Den främsta icke-rutinmässiga utmaningen har dock varit bristen i IT-kompetens och 

utbildning för revisorn. För att revisionsbranschen skall kunna uppnå en 

digitaliseringsverksamhet i denna IT-tillväxtmarknad krävs det att revisorn idag 

besitter kompetens om IT och inte bara revision. Detta för att revisorn skall kunna ta 

till sig de digitala revisionsverktygen och kunna tillämpa dessa under en utförd 

revision. Således kan varken en förståelse för verktygets alla funktionaliteter eller 
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fördelar uppnås, om inte revisorn får utbildning avseende de digitala 

revisionsverktygen.  

 

Vidare kan denna brist i kompetens om digitala revisionsverktyg som skall tillämpas 

även göra det utmanande för revisorn att använda verktyget. Detta har i tidigare fall 

inom Big four byråer gjort att revisionsprogram upplevts som icke-användarvänliga.  

 

Avseende tekniska problem har även tre väsentliga utmaningar identifierats i studien. 

En utmaning är avseende brist i funktionaliteter i olika revisionsverktyg. I studiens 

resultat har det framkommit att det i flertalet fall upplevts att nya digitala 

revisionsprogram saknar funktioner som krävs för att programmet skall vara 

välanpassat till revisionen.  

 

Tekniska problem är även avseende långsamma hastigheter i servrarna vilket skapat 

frustrationer hos revisorn då utförandet av revisionen går långsammare och är 

tidskrävande. Detta visar studien på upplevs främst under högsäsong i 

revisionsbranschen, då flest revisioner under året utförs genom olika 

revisionsverktyg på servrarna 

 

Andra tekniska problem som identifierats är tillfälliga störningar i programvaror, 

vilka har skapat tillfälliga avbrott i revisionen som revisorn upplever som 

utmanande. De tillfälliga störningarna uppkommer i olika slag, då driftstopp och 

tidskrävande uppdateringar är några faktorer som identifierats i denna studie. Dessa 

typer av tekniska problem påverkar revisionen med tillfälliga avbrott men även 

skapar en utmaning för revisorn. Detta då tekniska lösningar krävs och revisorn idag 

besitter bristande IT-kompetens.  

 

Slutligen visade även studiens resultat på en jämförelsebarhet mellan de större 

revisionsbyråerna och den mindre revisionsbyrån. Detta då de större 

revisionsbyråerna hävdat sig mer om rådande tekniska utmaningar och den mindre 

revisionsbyrån hävdat sig mer om rådande icke-rutinmässiga utmaningar. Vilket 

skulle kunna bero på att de större revisionsbyråerna har anpassat sig mycket mer till 

digitaliseringen och använder sig av fler digitala revisionsprogram, än den mindre 

revisionsbyrån som inte alls är i ett lika moget stadie inom digitaliseringen.  
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På vilket sätt påverkas revisionen i revisionsprocessen vid påträffade utmaningar? 

Samtliga identifierade utmaningar har i denna studie visat på haft en påverkan på 

revisionsprocessen och revisorns rutinmässiga revisionsarbete. Nedan presenteras de 

slutsatser som framkommit ur ovan presenterade utmaningar.   

 

De icke-rutinmässiga problem som identifierats som beteendeförändringar, brist i IT-

kompetens och utbildning, samt brist i användarvänlighet har påverkat tillämpningen 

av digitala revisionsprogram i revisionsbyråer. Detta då en förståelse för 

programmen varit bristande och revisorn valt bort att använda sig av det, vilket 

hämmar utvecklingen för byrån om revisorn fortlöper revision genom traditionella 

arbetssätt. Samtidigt har det även påverkat revisionsprocessen på så sätt att den blivit 

mer ineffektiv. Detta vid de tillfällen revisorn saknar förståelse för 

revisionsprogrammet men väljer att tillämpa det och då får lära sig själv genom att 

avlägga tid för att klicka sig runt i programmet. Främst har planeringen och 

granskningen i revisionen påverkats då dessa faser främst innefattat användning av 

digitala revisionsverktyg. 

 

Samtidigt påverkar de tekniska problemen revisionsprocessen genom 

effektivitetsbrister, i både planeringsfasen och granskningsfasen där 

revisionsverktyget tillämpas. De identifierade tekniska problemen såsom brist i 

funktionaliteter, långsamma hastigheter i servrar, samt tillfälliga störningar har lett 

till tillfälliga avbrott i revisionsprocessen som blivit mer utdragen. Detta har inte 

enbart innefattat en ineffektiv revisionsprocess, utan även tidskrävande från andra 

kundbolag vars räkenskaper skall granskas inom avlagd tid. I de fall detta skapar en 

tidspress för revisorn kan även revisionskvaliteten ifrågasättas varpå vidare forskning 

kring området krävs.  

 

Hur hanteras dessa utmaningar? 

Hanteringen av de identifierade utmaningarna i studiens resultat visar sig främst på 

att ligga i vikten av kommunikationen inom byrån. Således anses det viktigt att 

företagsledningen är lyhörda på de anställdas uttalanden om problem. Samt att de 

anställda talar om så fort problem stöts på i de digitala revisionsprogrammen. Detta 
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för att kunna hantera utmaningarna och finna lösningar eller uppdateringar som kan 

hjälpa till i revisionsarbetet. På så sätt bör en revision av god kvalitet kunna uppnås. 

 

En faktor som bedöms vara viktig att besitta i denna förändringsperiod inom 

revisionsbranschen var förändringsbenägenhet. Dock talades denna hantering och 

mindset enbart om inom den mindre revisionsbyrån, vilket förhållandevis kan 

kopplas till deras främst diskuterande utmaning i att anpassa sig till ett mer 

digitaliserat arbetssätt och bryt i beteende. 

 

Vidare uppnåddes inte ett tydligt förklarande över vilka hanteringar som råder, vilket 

syftet ämnade visa på genom en ökad förståelse avseende hanteringen av utmaningar 

med digitala revisionsprogram. Detta ämnade nås ut till intressenter såsom 

revisionsbyråer som behöver hjälp med anpassandet till digitaliseringen. Samt andra 

parter såsom FAR eller IT-programleverantörer vilka kan skapa åtgärder för att dessa 

utmaningar uppstår i framtiden. Det som istället påvisades i studiens resultat är att 

kommunikation varit den främsta faktorn inom revisionsbyråerna, vid de tillfällen 

utmaningar uppstått. Samt att utbildning för IT-kompetens och digitala 

revisionsverktygs funktionaliteter är bristande, men är en faktor som revisorn krävs 

besitta. Därav innebär detta att utbildning är en lösning till flertalet identifierade 

utmaningar i revisionsbranschen, men som inte till fullo tagits till av 

revisionsbyråerna. Detta betyder att vidare forskning krävs för området.  

 

6.3 Slutdiskussion 
Kritik mot studien 

Studiens resultat baseras enbart på upplevelser hos revisorer och revisorsassistenter 

för vad gäller utmaningar med digitala revisionsprogram, varpå en helt korrekt och 

rättvis bild av problematiken eventuellt inte ges. Faktum är om andra respondenter 

hade använts för denna studie, såsom IT-revisorer och systemutvecklare, hade 

resultatet kunnat bli annorlunda då de hade bidragit till andra perspektiv. Exempelvis 

om andra perspektiv på digitala utmaningar och kompetensbehov. Däremot har 

studiens resultat bekräftat de utmaningar med digitala revisionsprogram som tidigare 

forskning har hävdat existerar. Således kan trovärdigheten för studien diskuteras. 

Dels kan trovärdigheten kritiseras då den empiriska data kan ifrågasättas gentemot 
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om de nämnda utmaningarna faktiskt är så pass stora utmaningar i verkligheten, 

praktiken. Dels kan trovärdighet anses existera för studien då den empiriska data 

stämmer överens med litteraturstudiens tidigare forskare (Argyris & Schöm, 1974; 

Dowling & Leech, 2014; Kotb & Allam, 2015; Omoteso, 2016). Vidare har även 

målet för ett varierat urval inte uppnåtts då enbart en mindre revisionsbyrå nåddes för 

ett deltagande i studien. Således är slutsatserna angående skillnader mellan stora och 

mindre byråer att bekräfta i framtida studier för ett säkrare resultat.  

 

Vidare kan det även diskuteras kring de olika tolkningar som kan ha gjorts för denna 

studie då de centrala begreppen behövts operationaliseras i och med dess omfattning. 

De centrala begreppen för studien har dels varit digitalisering och dels utmaningar. 

Trots en operationalisering och uppföljning med följdfrågor till samtliga 

respondenter kan olika tolkningar av begreppen ha gjorts under intervjuerna, vilket 

skulle tyda på att studiens resultat vore bristande.  

 

Studien har även påverkats av en viss förförståelse som författaren har besuttit. 

Således har en legitimitet funnits och fördelen i detta kan vara att rätt intervjufrågor 

kunnat ställas, då författaren själv har erfarenheter inom forskningsområdet. Samt 

besuttit egna upplevelser om svårigheter och utmaningar i det digitala 

revisionsarbetet. Samtidigt (se kap. 3) existerar även nackdelar med denna 

förförståelse som kan ha påverkat studien, på så sätt att författaren har haft det svårt 

att upptäcka nya saker inom forskningsområdet än den erfarenheten som förelegat.  

 

Studiens begränsningar 

Samtidigt som studiens resultat visat på att utmaningar med digitala 

revisionsprogram i revisionsprocessen bidragit till effektivitetsbrister, existerar viss 

forskning avseende effektivitetsvinster (Lin & Wang, 2011; Vasarhelyi & Romero, 

2014). Exempelvis hävdas digitala revisionsverktyg bidra till en mer effektiv 

revisionsprocess. Vid användandet av ett fullt fungerande kommunikationsprogram 

kan kommunikationen och informationsutbytet mellan revisionsbyrå och kund anses 

effektiviseras markant (Lin & Wang, 2011; Vasarhelyi & Romero, 2014). Detta leder 

således ned till huruvida effektivitetsbristerna och –vinsterna slår ut varandra. I de 

fall effektivitetsvinsterna är större än effektivitetsbristerna kan en ineffektivitet inte 

anses upplevas av revisorn och tvärtom.  
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Då denna studies resultat visar på att identifierade utmaningar påverkat 

revisionsprocessen med en viss ineffektivitet, bör även revisionskvaliteten studeras. 

Om forskning skulle tyda på att effektiviteten och kvaliteten i revisionen har ett 

förhållandevis tydligt samband, kan de identifierade utmaningarna även påverkat 

revisionskvaliteten vid utförd revision genom digitala revisionsprogram. Således kan 

utmaningarnas betydelse diskuteras, då en påverkan på även revisionskvaliteten 

innebär större betydande utmaningar i revisionsbranschen. Detta eftersom 

revisionens syfte är att granska bolags räkenskaper för att de skall redovisats korrekt. 

Om kvaliteten och effektiviteten i revisionsutförandet brister, skulle det även kunna 

betyda ett bristande i granskningen och upptäckandet av oegentligheter.  

 

Effektivitetsbristerna som uppkommit i och med utmaningarna med digitala 

revisionsprogram kan även dessa diskuteras. Effektivitetsbristerna har i denna studie 

upptäckts i de faser i revisionsprocessen där revisionsprogrammet tillämpas. 

Däremot har denna studie inte tagit hänsyn till andra faktorer som kan ha påverkats. 

Således skulle en ineffektiv revisionsprocess kunna innebära att färre kundbolag kan 

tas emot, eller att kundbolags årsredovisningar och revisionsberättelser i vissa fall 

lämnas in för sent till Bolagsverket. Detta bör tas upp i vidare forskning för 

framtiden då väsentligheten för denna situation är hög.  

 

Studiens samhälleliga betydelse för revisionsbranschen  

Digitaliseringen växer i snabb takt i samhället och skapar både väldigt många 

möjligheter men även utmaningar. I och med detta krävs det att revisorn besitter 

kompetens inte enbart inom revision, utan även för vad gäller teknologi. Studiens 

resultat visar på att det kan vara till betydelse för revisionsbyråer att ta del av denna 

studie, då resultatet visar på att en högre kompetens krävs och detta i form av mer 

satsning på utbildningsmetoder. Anledningen till varför revisorn krävs besitta 

kompetens inom teknologi är för att med säkerhet kunna säkerställa att digital 

information är korrekt och på så sätt hitta eventuella felaktigheter. Detta för att 

förebygga de cyberrisker och hot som även existerar. Vidare anser författaren av 

denna studie det vara viktig för samtliga branscher att reflektera kring komplexiteten 

med digitaliseringen och dess utmaningar, trots att denna studies resultat enbart 

fokuserar på revisionsbranschen.  
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Studiens praktiska betydelse för revisionsbranschen 

I denna studie har det identifierats flertalet utmaningar som råder i branschen. Vad 

som även verkar råda är en jämförelsebarhet som framkommit ur studiens resultat. 

Detta då de mindre revisionsbyråerna snarare upplever utmaningar med ett ändrat 

beteende av brutna arbetsvanor vid revisionsutförandet, från manuell till digital 

revision. Medans de större revisionsbyråerna inom Big four upplever mer tekniska 

utmaningar, då tillfälliga stopp i digitala revisionsprogram påträffas och påverkar 

revisionsprocessens effektivitet. Detta skulle kunna bero på att den mindre 

revisionsbyrån är mycket mindre anpassad till digitaliseringen och de digitala 

revisionsverktyg som existerar i dagens bransch. Mindre revisionsbyråer verkar dock 

inte enbart vara mindre anpassade till digitaliseringen på grund av att det säkerligen 

krävs stora resurser, utan snarare för att de är mer fokuserade på kunder av mindre 

bolag som heller inte anpassats till digitaliseringen idag. Till skillnad från större 

bolag och koncerner som faktiskt är välanpassade till en digitaliseringsverksamhet, 

vilka då främst är kunder till revisionsbyråer inom Big four. Därav har studien 

uppmanat till en viss kartläggning av digitaliseringens utveckling i de olika byråerna 

i revisionsbranschen.  

 

Studiens teoretiska betydelse för revisionsbranschen 

Avslutningsvis kan studien anses vara viktig för kommande framtida forskning inom 

detta forskningsområde. Detta på grund av att studiens resultat inte specifikt tyder på 

att utmaningarna med digitala revisionsprogram kommer att försvinna. Samt då 

studiens resultat inte visat på några specifika hanteringar av de identifierade 

utmaningarna.  Dessutom anses utbildningsmetoder för IT-kompetens och digitala 

revisionsverktygs funktionaliteter vara en lösning till utmaningar, vilket för 

nuvarande är bristande i revisionsbyråerna. Således bedöms det finnas ett behov för 

ytterligare studier på området så att ytterligare kunskap inom forskningsområdet nås 

för framtiden. Detta bedöms vara av stor betydelse då revisionsbranschen befinner 

sig i en IT-tillväxtmarknad som växer i snabb takt med flertalet nya digitala 

revisionsverktyg. Samtidigt har detta lyfts upp i litteraturstudiens referensram (se 

kap. 2) varpå studiens resultat inte bidragit med väsentlig utveckling inom forskning. 
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6.4 Förslag till framtida forskning 
Denna studie har bidragit till en kartläggning av vilka utmaningar som råder vid 

tillämpning av digitala revisionsverktyg i revisionsutförandet. Samt hur dessa 

identifierade utmaningar påverkat effektiviteten i revisionsprocessen. Denna studie 

har således bidragit till en bra grund för vidare forskning kring forskningsområdet.  

 

Med utgångspunkt från de identifierade utmaningarna i revisionsbranschen ges 

förslag för framtida forskning om att föra forskningen vidare avseende om 

effekviteten och kvaliteten vid utförande revision har ett samband. Detta i 

förhållande till de utmaningar som identifierats i denna studie, för att på så sätt 

studera huruvida utmaningarna med digitala revisionsverktyg även påverkat 

revisionskvaliteten. Samt vad för hantering som råder vid de tillfällen kvaliteten 

påverkas i revisionsprocessen. Då denna studies resultat enbart kommit fram till en 

rådande hantering av utmaningar som förs genom kommunikation inom byråer, 

skulle detta vara intressant att studera återigen i framtiden. Detta för att se om andra 

hanteringar på utmaningar med digitala revisionsprogram uppkommit, i och med att 

digitaliseringen förväntas bli mer omfattande.  

 

Eventuellt skulle det även vara intressant att föra forskning specificerat om hur 

organisationen FAR hjälpt revisionsbyråerna att anpassa sig till digitaliseringen i 

framtiden, genom den handlingsplan som nämndes i problemdiskussionen för denna 

studie.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Inledning 

____________________________________________________________________ 

Jag är student vid Linnéuniversitetet som skriver mitt examensarbete om de 

utmaningar som framkommer med digitaliseringen som mer och mer syns i 

revisionsbranschen. Intervjun är frivillig och kan för din information avbrytas när 

som helst. Intervjun inleds med bakgrund om Dig och digitaliseringen i din 

revisionsbyrå, för att sedan fokusera på frågor gällande utmaningar vid 

digitaliseringen och de digitala revisionsverktygen. Vill du vara anonym, kommer 

detta självklart att tas till hänsyn! För chansen att få precisa och korrekt empiri i 

arbetet, skulle det vara OK att spela in? 

____________________________________________________________________ 

 

Bakgrund 

• Revisionsbyrå:  

• Vad är din arbetstitel och arbetsroll?  

• Hur länge har du arbetat i nuvarande byrå?  

 
Användningen av digitalisering genom digitala revisionsprogram 

1. Upplever du att digitaliseringen avger någon typ av förändring i din bransch 

och mer specifikt inom revisionsprocessen i din byrå? På vilket sätt skiljer det 

sig från hur ni tidigare arbetade? (I planering och granskning.) 

2. I vilken grad (1 – 10, där 1 är minst) skulle du påstå att revisionsbyrån 

befinner sig i den digitala utvecklingen idag? Dvs hur väl anser du själv som 

arbetande revisor/revisorsassistent att byrån verkar vilja ta till sig olika 

digitala verktyg och IT-system som finns på marknaden idag? Kan du 

motivera till det?  

3. På vilket sätt tar revisionsbyrån till sig av digitaliseringen? Implementerar de 

just nu något nytt IT-system för revisionen, använder sig av olika 

applikationer, osv andra digitala verktyg och program. 

4. Vad för digitala revisionsprogram, som ovan, använder ni er av i 

revisionsprocessen? (I planering och granskning.)  
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5. När det har införts en ny applikation eller nytt revisionsprogram och andra 

liknande digitala verktyg, hur har det tilldelats information till er som ska 

arbeta med det? Har ni haft någon form utav möte, fått ett mejl, eller gått 

någon form utav utbildning? Anser du att denna del, utbildningen, är viktig 

för dig?  

 
Utmaningar och hanteringen med de digitala revisionsprogrammen 

6. Upplever du att det finns brister och utmaningar i det utbildningssätt som 

råder i byrån idag? På vilket sätt?  

7. Vilka nya utmaningar, dvs problem eller hinder, upplever du har uppstått för 

dig i ditt revisionsarbete pga. de ovan diskuterade digitala verktygen?  

8. Finns det några utmaningar som påträffats vid tidigare implementering av ett 

digitalt revisionsverktyg eller IT-system? Kan du ge ett exempel och förklara 

vad som hände samt hur man hanterade denna utmaning?  

9. Finns det något som brister med de digitala verktygen du använder? 

Exempelvis buggar och störningar etc.  

10. Skulle du anse att någon del av revisionsprocessen saknar någon form av 

digital lösning?  

11. På vilket sätt påverkar detta revisionsprocessen och i vilken fas? (Effektivitet, 

kvalitet, etc.)  

12. Av de tidigare nämnda utmaningar och hinder som påträffats med de digitala 

revisionsverktygen och IT-systemen, hur arbetar man med hanteringen av 

dessa i revisionsbyrån?  

 

Framtiden 

13. Hur ser du på de påträffade utmaningarna (enligt ovan) inför framtiden ihop 

med den hantering Ni har?  

 
 
Avslutningsvis 

• Finns det något ytterligare som du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan, det gör stor betydelse! 


