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Förord 
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Sammanfattning 
 

Automatiserad och robotiserad redovisning har utvecklats och omfattar flera områden än 

någonsin. Men automatiseringen har inneburit risker inom andra branscher. Syftet med 

denna forskning har därför varit att undersöka vilka risker som uppstått till följd av 

automatisering och robotisering av redovisningen och huruvida revisionsrisken påverkats 

samt hur revisionsprocessen påverkats och om den har den blivit mer automatiserad. 

Forskningsfrågorna har besvarats genom en kvalitativ metod, där nio intervjuer med 

auktoriserade revisorer genomförts. Resultatet har sedan analyserats främst i förhållande 

till revisionsriskmodellen, ARM. Slutsatserna är att riskerna som uppstått till följd av 

automatiserade system är bristande kunskap om systemen, interaktion mellan systemen 

som leder till att informationen inte varit fullständighet samt mer lättillgänglig information 

som cyberhackare kommer åt. Revisionsprocessen fokuserar mer på intern kontroll, 

dataanalyser och manuella transaktioner som är mer riskfyllda. Detta leder till en lägre 

revisionsrisk där automatiseringen lett till att revisorn med större säkerhet kan uttala sig 

om att företagens påståenden inte innehåller väsentliga felaktigheter. Inneboende risken, 

kontrollrisk och upptäcktsrisken är lägre. Revisionsprocessen har inte blivit mer 

automatiserad då det finns teknologiska hinder där det är för hög kostnad för 

revisionsbyråerna att anpassa en automatisk revision efter de olika kunderna. 

Revisionsstandarden är inte anpassad för dataanalys och en mer automatisk revision, vilket 

påverkar utvecklingen av en automatisk revisionsprocess. 
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Abstract 

Automated and robotic accounting has expanded and covers more areas than ever before. 

But automation has resulted in risks within other industries. The purpose of this research 

has therefore been to investigate the risks that have arisen, as a result of automation and 

robotization of the accounting. Also to investigate whether the audit risk and audit process 

has been affected and if the audit process has become more automated. The research 

questions were answered through a qualitative method, in which nine interviews with 

authorized auditors were conducted. The result has then been analyzed, mainly in relation 

to the audit risk model, ARM. The conclusion is that the risks arising from automated 

systems are a lack of knowledge of the systems, interaction between the systems that lead 

to the information not being complete and more easily accessible information, that cyber 

hackers can penetrate. The audit process focuses more on internal control, data analysis 

and manual transactions that are more risky. This leads to a lower audit risk, where the 

auditors now can be more sure about that the companies annual statements do not contain 

significant errors. The inherent risk, control risk and detection risk are lower due to the 

automation and robotization of the accounting systems. The audit process has not become 

more automated, since there are technological barriers where the organizations ERP 

systems are not homogenous, and where the cost is just too high for the audit firms to 

adapt the automatic audit to the different customers. The auditing standard is not adapted 

for data analysis and a more automatic and continuous audit, which affects the 

development of an automatic audit process. 
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Begreppslista 
 

AI- Artificiell intelligens, konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende 

API- Application Programming Interface: specifikation av hur viss programvara kan 

användas av annan programvara 

ARM- Audit risk model / Revisionsriskmodellen 

FAR- Svensk branschorganisation för bl.a revisorer, som utvecklar revisions- och 

rådgivningsbranschen 

ISA- International Standards of Auditing  

IAASB- International Auditning and Assurance Standards Board, som utfärdar ISA 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

“Vi ska automatisera alla led i bokföringsprocessen” 
 

Detta menar Olle Rydqvist som tillsammans med Andreas Granstedt och Mattias 

Hjalmarsson startade tjänsteföretaget PE Accounting år 2011. Genom att erbjuda 

automatiserad bokföring tror Olle att redovisningskonsulter inte kommer finnas kvar om 

10–20 år (Leijonhufud 2017).  

 

Internet och datorer, som är en av många synliga effekter av digitaliseringen, har under 

många år utvecklats och blivit allt mer grundläggande för samhällets olika funktioner. 

Detta har även gjort att hantering av stor mängd data kan ske mycket effektivare 

(Kättström 2016). Det allt mer digitaliserade samhället har även påverkat redovisnings- 

och revisionsbranschen och det blir allt fler redovisningsprogram som har stöd för 

automatisering av bokföringens olika steg. Appar utvecklas så att man kan med hjälp av 

mobilen fota av t.ex. ett kvitto så bokförs det direkt. Detta gör att branschen måste 

anpassas till nya sätt att arbeta och det är viktigt att det från början blir rätt (Brännström 

2017).  

 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) nämner i rapporten Job 

Creation and Local Economic Development 2018 att automation inte är ett nytt fenomen 

utan en process som fortgått i flera sekel. De bedömer att automationens utveckling 

kraftigt kommer accelerera på grund av utvecklingen inom artificiell intelligens. Det 

kommer till skillnad från tidigare att vara allt fler kvalificerade arbeten som automatiseras 

(OECD 2018 s 64). Deloitte bekräftar bilden av en ökad automatisering i en genomförd 

undersökning där hela 52,8% av de tillfrågade respondenterna inom redovisning och 

finansiering uppger att de planerar automatiserade åtgärder inom ett år (Deloitte 2018).  

  

Enligt framtidsstudien Framtidens rådgivning, redovisning och revision - En resa mot år 

2025 som det internationella konsult- och analysföretaget Kairo Future gjort på uppdrag av 

FAR beskrivs hur teknikutvecklingen accelererat, där allt oftare de värden som skapas 

inom företagen är digitala, immateriella och baseras på information och kunskap. 
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Detta ger upphov till ifrågasättande av de värden den nya teknologin skapar och försvårar 

bedömning om vad som finns bakom siffrorna. Den digitala utvecklingen medför att det 

blir lättare att förfalska dokument genom att t.ex. manipulera datafiler (FAR 2013, s26). 

 

Digitaliseringen underlättar och effektiviserar många led i arbetsprocessen genom 

automatiseringen men när inte lagar följer med i utvecklingen utgör det ett hinder. Ett 

exempel är bokföringslagen som skulle behöva moderniseras. Med utvecklingen mot mer 

digitaliserade system går vi mer mot redovisning och revision i realtid. Detta innebär mer 

fokus på analyser och processer istället för på historiska siffror (Brännström 2016). 

 

Enligt Internationella revisionsstandarder (ISA) framtagna av The international Auditing 

and Accurance Standards board (IAASB) uppges att: “kvaliteten på den information som 

har genererats av systemet, påverkar företagsledningens möjlighet att fatta riktiga beslut 

om ledning och kontroll av företagets verksamheter och att upprätta tillförlitliga finansiella 

rapporter” (Far Online, ISA 315 Informationssystem punkt 7). 

 

Enligt framtidsstudien av FAR Nyckeln till framtiden - framtidens redovisning, revision 

och rådgivning i det digitala landskapet (2016) framgår att revisorn kommer gå mot en 

mer rådgivande roll där det krävs att man har förmågan att samarbeta och kunna tolka 

datorernas analys för att fortsätta vara konkurrenskraftig.   
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1.2 Problemdiskussion 
 

1.2.1 Redovisning och dess syfte 
 

Redovisning består av många olika arbetsuppgifter såsom bland annat fakturering, 

lönehantering och bokföring vilket innebär stora mängder data. Hanteringen av detta är en 

stor kostnad för företag vilket har motiverat utvecklingen och tidig introduktion av 

datasystem inom redovisningen för att reducera kostnaden och öka effektiviteten. Redan 

från 1963 började medelstora företag samt vissa redovisningsföretag använda sig av 

datorer och när Apple II kom 1979 började även mindre företag använda sig av datorn 

(Wilson. R.A & Sangster. A 1992, s. 65). Redovisningens huvudsyfte kan delas upp i två 

kategorier: kontroll och underlag för beslutsfattande (Taipaleenmäki, 2012. Zimmermann, 

2000). Redovisningsekonomer tolkar komplexa data som sedan ger upphov till finansiella 

rapporter där viktiga beslut är beroende av denna information (Wilson. R.A & Sangster. A 

1992). 

 

1.2.2 Automatiserad redovisning och historisk utveckling 
 

Användning av automatisering inom redovisning och revision är ingenting nytt. Men 

möjligheten att processa stora mängder data har inte blivit möjligt förrän i nutid med hjälp 

av artificiell intelligens (AI). Behovet är stort då det nästintill är omöjligt för människor att 

analysera så stora mängder data och kunna ta beslut på kort tid (Kokina & Davenport. 

2017). Automatiseringen kan delas in i tre perioder. Under 1800-talet tog automatiska 

industriella maskiner bort tunga arbeten. För att sedan från 1900-talet utvecklats till att ta 

bort repetitiva arbetsuppgifter så arbetskraften kunnat ägna sig åt beslutsfattande och mer 

tankekrävande uppgifter. Från 2000-talet fram till idag handlar automatiseringen istället 

om att intelligenta system ersätter människans beslutsfattande då de kan beräkna 

alternativen säkrare och fortare (Davenport & Kirkby. 2015). Enligt Thomas H Davenport 

& Julia Kirby är automatiska system, beroende av förutbestämda regler eller algoritmer 

som måste hanteras av människor som övervakar och preciserar algoritmerna. Systemen 

analyserar automatiskt numerisk information i strukturerade format, som rader och 

kolumner, men kan även klassificera och tolka ord och identifierar och analysera bilder. 

Detta är inte är ett nytt fenomen då avläsning av streckkoder är exempel som används 

länge.  
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En pragmatisk användning är hur teknologin har automatiserat administrativa uppgifter 

och beslutsfattande t.ex. processa fakturor och svara på rutinförfrågningar från kunder och 

leverantörer (Davenport & Kirkby. 2016). 

 

1.2.3 Ökad automatisering i Sverige inom andra sektorer och medförda risker 
 

I Sverige står industrin för 70% av Sveriges samlade exportvärde. Tidigare var trenden att 

tillverkningen flyttade utomlands på grund av lägre arbetskostnader. Digitalisering och 

automatisering har inneburit att företag i Sverige i större utsträckning flyttar hem arbeten 

för att hålla ihop hela värdekedjan från utveckling till färdig produkt. Automatiska 

processer erbjuder möjligheten att på ett flexibelt sätt kunna hantera stora variationer inom 

produktion av produkter samt information men till samma kostnad som om de vore 

masstillverkade.  

 

Detta motiv förväntas driva på utvecklingen av automatiska processer i Sverige ytterligare 

vilket även Sveriges regering har som målsättning, eftersom en ökad digitalisering och 

automatisering är en förutsättning för att bibehålla konkurrenskraft jämfört med andra 

länder (Svensk Verkstad, 2018). En snabbt ökad automatisering innebär potentiella risker 

och medvetenheten kring dessa risker är för låga hos producenterna samt användarna, 

menar professor inom datavetenskap och kommunikation Roland Heickerö. I 

debattartikeln Automatisering skapar nya faror publicerad i Svenska Dagbladet (2015) 

beskriver han bilden av industrier som blir helautomatiska utan människors direkta 

aktivitet både gällande tillverkning och administrativa delar. Automatiserade system har 

börjat användas i människors vardag, såsom självstyrande bilar, drönare, dammsugare, 

gräsklippare samt inom flygtrafiken och tågtrafiken. Sårbarheter finns inbyggda i 

systemen, de kan utsättas för intrång och manipulering och den juridiska aspekten gällande 

ansvarsförhållanden är ännu inte klarlagda om något går fel med de automatiska systemen. 

Roland Heickerö ställer sig frågande till säkerheten och pekar på risker om någon lyckas ta 

över självstyrande flygande “automater”, industrirobotar eller manipulerar algoritmer som 

styr finansiella transaktioner (Svenska Dagbladet, 2015).   
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Den amerikanske entreprenören Elon Musk, VD för Tesla Motors, som tillverkar elbilar, 

medgav under 2018 att den överdrivna automationen var ett misstag vid tillverkning av 

deras Model 3, som de i efterhand insåg innehöll allt för mycket teknik samt att 

produktionsprocessen var alltför automatiserad. Detta ledde till produktionsproblem för 

Tesla Motors. Elon Musk beskriver att de hade en övertro på robotar och underskattade 

människorna i tillverkningsprocessen (Ny Teknik 2018). 

 

1.2.4 Automatiseringen leder till krav på ökad kunskap 
 

Utvecklingen inom informationsteknologin när det kommer till redovisningen påverkar 

alla inom redovisningsyrket genom AI. Fler arbetsmoment blir automatiserade vilket 

skapar nya möjligheter då arbetstid frigörs till mer analysarbete (Rîndașu 2017, s. 582). 

Forskare menar att vissa arbetsmoment inom redovisning kommer att tas över av 

robotisering (Frey and Osborne, 2013 se Rîndașu 2017, s. 582) men att utvecklingen av 

tekniken ska ses som en möjlighet att skapa mervärde för organisationen och inte att den 

ska ersätta redovisnings personalen (Richins et al,. 2016 se Rîndașu 2017, s. 582). Dessa 

behöver lära sig att arbeta med den nya teknologin såsom moln plattformar, Big Data, 

dataanalyser och mobilteknologi (Stanciu & Bran, 2015 se Rîndașu 2017, s. 582). Detta 

ställer också krav på att både redovisningsekonomer och revisore har kunskap om 

säkerheten kring den känsliga informationen, vilket kräver kontroller med hjälp av system 

och applikationer (Chorafas,2008; PCAOB,2010 se Rîndașu 2017, s. 582). 

 

1.2.5 Automatiseringens påverkan på revisionsprocessen och dess risker 
 

För att revisorn ska kunna uttala sig i en revisionsberättelse om företagsledningens 

påståenden som finns i årsredovisningen väljs granskningsmetoder som är mest effektiva. 

En viktig del är bedömning av risk och väsentlighet. Dessa två avgör hur mycket, när samt 

hur granskningen ska ske. Revisionsrisken påverkas av den inneboende risken, kontrollrisk 

och upptäcktsrisk, och det finns ett samband mellan dessa. Vid inneboende risk görs 

riskbedömningar utifrån företagets verksamhet, dvs risken för fel i redovisningen samt 

brister i förvaltningen. Med detta menas att det kan vara svårt med bedömningar vid 

värdering av tillgångar och skulder samt att det kan finnas komplexa och sårbara IT 

system, men även risken för att tillgångar påverkas starkt av varierande priser, ändrad 

efterfråga samt teknisk utveckling.   
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Dessa faktorer leder till en högre inneboende risk (FAR, Revision - En praktisk 

beskrivning) vilket även har samband med kontrollrisken, alltså risken för att företagens 

interna kontroll inte upptäcker fel. 

Då flera redovisningsprogram får stöd för automatisering (Brännström 2017) så finns det 

potentiella risker med de automatiska processerna som en revisor måste hantera, genom att 

bedöma dem utifrån revisionsrisken. Inom andra branscher, som beskrivits ovan så har den 

snabba automatiseringen lett till en högre risk för intrång och manipulering (Svenska 

Dagbladet, 2015) och en övertro på robotar där människorna underskattas (Ny Teknik, 

2010) vilket påverkar de inneboende riskerna, då dessa utgår ifrån risken för fel i 

företagens redovisning och verksamhet (FAR, Revision - En praktisk beskrivning). Även 

kontrollrisken påverkas, då de automatiserade systemen innehåller inbyggda interna 

kontroller (Chorafas,2008; PCAOB,2010 se Rîndașu 2017, s. 582). Skulle inneboende 

risken och kontrollrisken bedömas som hög ska en omfattande granskning göras. Även 

upptäcktsrisken, risken att man inte upptäcker väsentliga fel vid revisionen är beroende av 

inriktning och omfattning av granskningsinsatserna (FAR, Revision - En praktisk 

beskrivning). Därmed förändras revisionsprocessen och dess granskningsinsatser beroende 

på hur revisorn bedömer revisionsriskens delar. En tidigare studie från Miklos A. 

Varsarhelyi (1984) visade på ett flertal problem när revisionsprocessen digitaliserades 

under 60, 70, & 80-talet. Revisionsprocessen stod inför flera utmaningar och var tvungen 

att anpassa sig till den nya tekniken, istället för användandet av traditionella manuella 

metoder. Man började använda sig av datorbaserade system, vilket innebar nya risker och 

komplexitet för revisorerna. Exempel på risker var att revisorerna behövde tillräckligt med 

kunskap för att kunna hitta eventuella systemfel, bedrägerier och datamanipulering. Sen 

kom man fram till att en viktig förändring i och med digitaliseringen är att revisorn inte 

längre behövde sitta hos kunden som tidigare, utan kunde börja göra mycket av jobbet från 

sitt eget kontor, vilket påverkade den direkta kommunikationen, som inte ansågs positivt. 

Detta i förlängningen kunde påverka revisionsrisken, att fel inte upptäcks. Då 

automatiseringen innebär en förändring av företagens risker så påverkar detta 

revisionsrisken och därmed revisionsprocessen och val av granskningsåtgärder. En av 

FAR:s framtidsfrågor för revisionsbranschen är just hur den ska hantera automatiseringen 

(FAR, 2013) vilket har givit upphov till uppsatsens problemformulering och syfte.  
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1.3 Problemformulering 
 

Ovan problemdiskussion har lett oss in på att vilja ta reda på mer kring vilka risker som de 

automatiserade och robotiserade redovisningssystem medför samt hur automatiseringen 

påverkat revisionsprocessen.  

 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

1) Vilka risker stöter revisorerna på under revisionsprocessen, som uppstått till följd 

av automatisering och robotisering? 

- Hur har den totala risken förändrats på grund av automatiseringen och 

robotiseringen av redovisningssystem? 

2) På vilket sätt har automatiserade och robotiserade redovisningssystem förändrat 

revisionsprocessen? 

- Har revisionsprocessen också blivit mer automatiserad? 

 

 

 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats grundar sig i att automatiserad och robotiserad redovisning har 

utvecklats och omfattar fler områden än någonsin. Automatiseringen har inneburit risker 

inom andra branscher, vilket gör det intressant att undersöka risker inom revision.  

 

 

1.6 Avgränsning 
 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka vilka risker som uppstått till följd av automatisering 

och robotisering av redovisningssystem och dess påverkan på revisionsprocessen.   
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2. Digitalisering 

 

I detta avsnitt ges en beskrivning utav digitalisering och automatisering samt vad som 

skiljer dessa åt. Under automatiseringen beskrivs vad som har automatiserats inom 

redovisningen samt hur redovisningen påverkas. Sedan beskrivs robotiserad process 

automation (RPA). Avslutningsvis så behandlas artificiell intelligens (AI).  

 

Digitalisering förändrar strukturen inom området redovisning. En tydlig definition av 

digitaliserad redovisning finns inte utan syftar till den utveckling som redovisningen gjort 

genom användandet av datorer och nätverksteknik (Kumar K, 2018, s8). Till skillnad från 

automatisering som är en specificerad form av digitalisering. Automatisering är beroende 

av förutbestämda regler och algoritmer, som måste hanteras av människor som övervakar 

och preciserar algoritmerna. Systemen analyserar automatiskt numerisk information i 

strukturerade format, som rader och kolumner, men kan även klassificera och tolka ord 

och identifierar och analysera bilder (Davenport & Kirkby. 2015). 

 

 

2.1 Automatisering 
 

När det kommer till automatisering av redovisningsprogram så är det olika delar inom ett 

redovisningsprogram som kan automatiseras. Det kan vara momsautomatik vilket innebär 

att räkna ut momsbeloppet och välja rätt momskonto, automatkontering som hjälper till 

med beräkning och välja konto för sociala avgifter vid bokföring av löner, fördelning 

mellan konton och resultatenheter samt snabbkontering där det skapas mallar för 

återkommande händelser såsom telefonräkning, inköp av material mm. När mallarna har 

skapats så är det endast datum och belopp som behöver anges (Bergman P, 2016). 

Automatisering har utvecklats allt mer och några exempel är elektroniska fakturor såsom 

leverantörsfakturor som skapas och hanteras automatiskt. Det finns även appar där allt från 

attester på leverantörsfakturor samt tidrapportering enkelt kan göras (Eriksson 2017).  

När det gäller leverantörsfakturor finns det, utöver att systemet lär sig hur den ska bokföra 

fakturan, möjlighet från att en attest är gjord i systemet eller via en app så sker betalning 

och återrapportering automatiskt. För bokföring av kvitton finns det appar där man kan 

fota och ange vad det är, sedan bokförs och utbetalas det automatiskt. Fakturering görs i 

systemet och skickas direkt till kunden. Sedan kan redovisningssystem bevaka när 

inbetalningen sker och bokför den. Alla ovan nämnda steg gör att redovisningen blir mer i 

realtid (Wint u.e).  
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Den största utmaningen i användandet av automatiserade intelligenta system är att lyckas 

få data från företagen i en strukturerad och koncis form. Det är troligt att redovisning är ett 

område som snarare kommer förstärkas med hjälp av teknologin istället för att ersättas 

med hjälp av automatiseringen. Kokina & Davenport menar att arbetsuppgifterna inom 

redovisning kommer att förändras till att i större omfattning övervaka systemets 

prestationer och förbättra dessa samt utvärdera huruvida mer eller mindre automatisering 

behövs (Kokina & Davenport. 2017). 

 

Fortnox erbjuder automatiserade arbetsflöden som t.ex. automatiska betalning, registrering 

och bokföring av kundfakturor som stäms av manuellt i slutet. Leverantörsfakturorna 

tolkas, registreras och bokförs automatiskt och kräver endast att attest 

sker digitalt. Där den enda handpåläggningen är att stämma av att allt ser korrekt ut. 

Fördelar med automatiska arbetsflöden enligt Fortnox är att det är kostnadseffektivt, sparar 

tid, ökad spårbarhet genom att kunna följa hela arbetsflödet i realtid och ett mer 

rättvisande resultat då transaktionerna blir automatiskt korrekt periodiserade (Fortnox, 

u.e). 

 

2.2 Robotiserad Process Automation (RPA) 
 

RPA Robotiserad Process Automation är en utveckling av automatisering där man 

automatiserar uppgifter som en människa annars skulle göra. Automatisering sker 

traditionellt av återkommande repetitiva arbetsuppgifter och utförs oftast direkt i och av 

systemet. En människa arbetar sedan mellan olika system för att hantera information. Med 

hjälp av RPA kan en mjukvarurobot istället utföra de arbetsuppgifter som sker mellan 

olika system som är till viss del repetitiva men ändå så pass enkla att RPA systemet kan 

utföra uppgifterna. Olika system kan innehålla information om en person och ett exempel 

på hur RPA system fungerar är att det automatiskt kan uppdatera informationen om 

personen i alla system (Wil M. P. van der Aalst et al. 2018). Vidare kan RPA öppna mail 

och bifogade filer, logga in i andra system, flytta filer, fylla i formulär, läsa och skriva 

information i olika databaser, göra beräkningar, ta fram strukturerad information från 

dokument, samt samla ihop statistik från sociala medier och analysera (Deloitte, 2018).   
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Framgångsrika RPA system innebär kostnads- och effektiviseringsbesparingar, förbättrar 

kvalitet och minskar risken för fel. Ett RPA system är i tjänst dygnet runt om behov finns 

och innebär att arbetsuppgifterna för medarbetarna kan bli mer inriktade på innovation, 

utveckling och värdeskapande arbete. Riskerna med RPA är att man uppfattar det 

anpassade systemet som en lösning på flera problem och missar att anpassa verktyget 

beroende på problemet. Man kanske kan ha en otydlig strategi för hur systemet ska 

effektivisera olika processer och vilka faktorer som påverkar och underskattar 

komplexiteten i de processer som ska effektiviseras med hjälp av RPA. Andra risker är att 

underskatta säkerhetsaspekter och nödvändigheten av en god kontakt med IT-avdelningen 

samt behov av förvaltning av systemen (PwC, 2018). 

 

2.3 Artificiell intelligens (AI)/maskininlärning 
 

Den Artificiella intelligensen (AI) inom redovisning handlar om att en mjukvara kan lära 

sig av historiskdata för att sedan kunna förutsäga och sköta bokföringen automatiskt 

(Svensson Bokelund U, u.e). AI möjliggör även för de automatiserade systemen att hantera 

fler valmöjligheter. Det kan liknas med hur hjärnan är uppbyggd, genom neuron-nät, vilket 

Henrik Karlsson (2018) förklarar i en intervju i tidningen revisionsvärlden.  

AI är väl lämpad för de flesta arbetsmoment som sker på ekonomiavdelningen.  

Ett bra exempel är avstämning av transaktioner. Om det saknas 

datum eller om det blivit avrundningsfel kan AI ofta lösa detta 

på samma sätt som en redovisningsekonom hade löst det. Ett 

strikt regelbaserat system klarar inte det (Karlsson, H 2018, 

revisionsvärlden). 

Med hjälp av AI såsom smarta bokföringsprogram och intuitiva bokföringsappar blir allt 

fler företag självgående inom bokföringen (Carlsson J, 2018).  
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3. Revision 

I detta kapitel presenteras ett urval av väsentliga revisionsstandarder för att få en 

uppfattning om vad revisionen är, syftar till, hur revisionsprocessen går till samt revisorns 

bedömningar gällande väsentlighet och risk. Vidare beskrivs även vilka 

granskningsåtgärder som används för att kunna uttala sig om företagens årsredovisning. 

 

3.1 Revision och dess syfte 
 

Syftet med en revision är att öka förtroendet för de finansiella 

rapporterna hos avsedda användare. Detta uppnås genom att 

revisorn gör ett uttalande om huruvida de finansiella rapporterna 

i all väsentliga avseenden har upprättats enligt ett tillämpligt 

ramverk för finansiell rapportering. När det gäller de flesta 

generella ramverk handlar detta uttalande om huruvida de 

finansiella rapporterna, i alla väsentliga avseenden ger en 

rättvisande bild eller ger en sann och rättvisande bild enligt 

ramverket. En revision som utförs enligt ISA och relevanta 

yrkesetiska krav ger revisorn möjlighet att utforma detta 

uttalande (Carrington, 2014). 

 

3.2 Revision som försäkran 
 

Revision som försäkran bygger på agentteorin (agency cost of equity). När företagsledare 

(agenter) som ansvarar för beslutsprocessen inom företagen är skilda ifrån företagens 

ägare (principaler), kan detta leda till förlorad effektivitet och ökade kostnader för 

företaget. Teorin antar att individer drivs av själviska intressen och alltid kommer vara 

opportunistiska och detta möjliggör att man kan skapa modeller kring hur företagsledning 

och ägare kommer att handla och kan också styra hur företagsledningen kan agera. 

Årsredovisningar kan vara ett sådant styrdokument (Deegan & Unerman, 2011). 

Årsredovisningar som upprättas av företagsledningen ger externa finansiärer en bild av 

företagets resultat och möjliggör finansiering med externt kapital. Men ägarna kan inte 

vara säkra på att ledningen agerar utifrån företagets bästa, ägarna som är 

nyttomaximerande tar ut en riskpremie för att kompensera för agentkostnader. 
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För att minska riskpremien anlitar företagsledaren en oberoende tredje part som står som 

försäkran för att räkenskaperna är korrekt genomförda och att årsredovisningen ger en 

rättvisande bild. Ledningen har kontroll över den löpande verksamheten och har ett 

informationsövertag jämfört med ägarna, det råder informationsasymmetri (Carrington 

2016 s16-23). Revisorn som försäkran är väsentligt för förståelsen av behovet av en 

revisor och dess koppling till de automatiska systemen och eventuella risker. Detta då 

revisorn kontrollerar huruvida de automatiserade systemen verkligen bidrar till att 

årsredovisningen ger en rättvisande bild eller inte, genom att säkerställa att väsentliga 

risker inte finns på grund av de automatiska systemen. 

 

 

3.3 Revision som förbättring 
 

Den andra teorin som förklarar revision är förbättring vilket också har 

informationsasymmetri som utgångspunkt där revisionen ses som ett verktyg för att 

förbättra informationens kvalitet. Revisorn har en aktiv roll som påverkare av 

redovisningen där revisorn, utöver att försäkra sig att företagsledningens påståenden kan 

bestyrkas och är rimliga samt korrekta, också ska förbättra revisionen genom att vara 

lyhörd inför de krav olika intressenter har, där ena sidan vill ha mesta möjliga information 

medan det för företagsledningen är kostsamt att producera informationen. Revisionen är 

viktig för kapitalmarknadens effektivitet. Det kan uppstå problem med otillräcklig 

information. Detta kan leda till att investerare tar felaktiga beslut, som medför 

samhällsekonomiska konsekvenser (Carrington 2016 s16-23). Revision som förbättring är 

relevant för förståelsen av revisionsprocessen, då automatiska system som innehåller 

inbyggda kontroller innebär en faktor som revisorn måste kontrollera. När dessa fungerar 

som tänkt kan revisorn bekräfta detta och därmed säkerställa informationens kvalitet, 

därmed så kan automatiseringen bidra till att revisionen som förbättring blir starkare. 
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3.4 Revision som försäkring 
 

Den tredje teorin handlar om revision som försäkring där man ser revisionen som en 

marknadslösning där man flyttar risk från företagsledningen till revisorn. Företagsägarna 

får en utomstående part som ser till att redovisningen inte är vilseledande och att 

företagsledningen inte manipulerar. Revisorn har inga incitament att vilseleda 

redovisningen och vill undvika att betala ersättning till ägarna vid en eventuell juridisk 

process om de inte genomfört revisionsprocessen korrekt (Carrington 2016 s16-23). 

Revision som försäkran är relevant för uppsatsen, när revisorn kontrollerar att systemen 

fungerar som tänkt så kan revisorns kontroll av det automatiska systemet ses som en 

försäkran att inga manipuleringar har skett, under förutsättning att det automatiska 

systemet har korrekta behörigheter som säkerställts. 

 

 

3.5 Revisionens framväxt 
 

Behovet av revision i Sverige uppkom i samband med att allt fler bolag uppstod i och med 

aktiebolagslagen 1848. Revisionens föregångsland var Storbritannien där de 

revisionsfirmor som bildades under 1840-talet utgör grunden för “the big four”. Faktorer 

som påverkat utvecklingen av revision är ekonomiska omgivningen, regleringar, 

redovisningsprofessionen samt skandaler. Exempel på hur ekonomin och skandaler 

påverkar reglering av revision är börskraschen 1929, den stora depressionen, 

kreugerkraschen, Enron som gav upphov till Sarbanes-Oxley Act 2002 samt finansiella 

krisen (Carrington 2016). Då redovisningsprofessionen är en faktor som påverkar revision 

och dess framväxt tidigare, så är det troligt att även utvecklingen av redovisningen i form 

av automatiserade system också har en påverkan på revisionsprocessen, och därmed också 

rekommendationerna (ISA) från IAASB som reglerar revisionsprocessen. 
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3.6 Revisionsstandard – International Standards on Auditing (ISA) 
 

I Sverige måste revisorn följa International Standards on Auditing (ISA) för att utföra 

revisionen i enlighet med god redovisningssed. ISA ges ut av International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) och översätts till svenska av FAR. Varje standard 

indelas i fem delar: Inledning, Mål, Definitioner, Krav samt Tillämpning och andra 

förtydliganden. Detta underlättar för läsaren och en revisor förväntas inte kunna dem i 

detalj men förväntas känna till dem översiktligt, en orsak till detta är att standarderna är 

föränderliga och uppdateras eller ersätts av andra standarder (Carrington 2016 s66). 

 

3.7 Revisionsprocessen 
 

Revisionsprocessen beskriver vad revisorn gör för att skapa försäkran och kan beskrivas 

utifrån en modell i fyra steg, se figur 1. Det huvudsakliga föremålet för revision är att 

granska företagsledningens påståenden som bland annat finns i årsredovisningen. Under 

planeringsfasen måste revisorn bedöma vilka påståenden som är väsentliga och vilka 

konsekvenser detta ger för valet av bestyrkandeåtgärder. En åtgärd är att ta fram 

information som revisorn sedan kan dra slutsatser av kring företagsledningens påståenden. 

Dessa revisionsbevis måste vara relevanta och övertygande. Exempel på revisionsbevis är 

bekräftelse av tillgångar som kontoutdrag från bank eller kundfakturor men kan också vara 

analytisk granskning genom att analysera nyckeltal för att se huruvida ledningens 

påståenden är rimliga (Carrington 2016 s48). Revisorn har ansvar för att dokumentera 

revisionen och detta regleras i ISA 230 Dokumentation av revisionen, som klargör 

dokumentationens karaktär och syfte. Dokumentationen utgör bevis på vilken grund 

revisorn dragit slutsatser samt om de övergripande målen med revisionen har uppnåtts 

samt huruvida revisionen planerats och utförts i enlighet med ISA samt andra krav i lagar 

och andra författningar. Dokumentationen underlättar för planering, utförandet av 

revisionen, övervakning av revisionsarbetet samt möjliggör för externa inspektioner (Far 

Online). Det fjärde och sista steget i revisionsprocessen är rapportering som riktar sig till 

tredje part där den viktigaste rapporten är revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är en 

standardiserad rapport där revisorn uttalar sig om hen tillstyrker resultat- och 

balansräkningen, förslaget av disposition av vinsten samt huruvida styrelsen och 

verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet för det gällande verksamhetsåret.   
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Detta kan göras efter att revisorn uttalat sig om årsredovisningen följer 

årsredovisningslagen, betydelsefulla risker för fel i företagets rapportering samt huruvida 

det finns betydande tvivel om fortsatt drift. Man redogör även för 

ansvarsfördelningsfrågan samt att revisionen utförts i enlighet med god redovisningssed 

som innebär “planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter (Carrington 2016 s60). De 

automatiserade systemen ger upphov till de bokningar som presenteras i årsredovisningen 

och är därmed grunden för en del av företagsledningens påståenden. De väsentliga 

påståenden som kan ge konsekvenser i form av olika risker påverkar valet av 

bestyrkandeåtgärder. Då flera transaktioner har automatiserats såsom fakturor och 

betalningar så finns det en direkt koppling risk, de automatiserade systemen och 

revisionsprocessen. 

 
Figur 1. Revisionsprocessen 

 

 

3.8 Revision och planering 
 

En planering av revisionen är mycket viktigt för att kunna koncentrera granskningen till 

områden där risker för väsentliga fel är som störst. Det som revisorn gör i planeringsstadiet 

är att bestämma vilka områden som ska granskas samt hur, när och av vem detta ska göras. 

Området kan vara olika som till exempel affärsprocesser, vilket kan avse försäljning eller 

ett faktureringssystem med kring rutiner. Det kan även vara en post i resultat- eller 

balansräkningarna, hur företag hanterar en viss risk eller en specifik transaktion. Varje 

företag är unikt vilket gör att granskningen måste anpassas till företagets förhållande. Det 

är därför viktigt att revisorn har kunskap om företaget och skapar sig en god förståelse om 

verksamheten. Revisionen börjar därför med att samla in, analysera och bedöma 

information. Detta gör att revisorn skapar sig en förståelse för interna och externa 

förhållanden, vilket är allt från branschen till kunder, produktionen, ekonomifunktionen 

samt IT-användning. Det är viktigt i samband med insamlingen av information att göra 

riskbedömningar samt jämföra motsvarande information med tidigare årsbudget, 

prognoser samt bransch uppgifter (Wernerman M, 2006).  
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Revisionsprocessen genomförs baserat på det som revisorn kommer fram till i 

planeringsstadiet och måste därmed anpassa granskningen efter företagets förhållande, 

exempelvis att det har automatiserad redovisning, vilket då påverkar val av 

granskningsåtgärder. Som framgått ovan så måste det även nämnas att andra faktorer 

påverkar granskningsåtgärderna utöver de automatiserade redovisningssystemen. I denna 

uppsats så ligger fokuset dock endast på de automatiserade redovisningssystemen och dess 

påverkan på revisionsprocessen och därmed valet av granskningsåtgärder. Därför 

presenteras även vilka granskningsåtgärder som en revisor kan genomföra för att i 

analysen sedan se på vilket sätt revisionsprocessen och granskningsåtgärderna påverkats. 

 

3.9 Granskningsåtgärder 
 

Granskningsåtgärderna kan delas upp i två metoder: granskning av företagets interna 

kontroll eller substansgranskning. Valet av metod påverkas av om revisorn bedömer att 

företagets interna kontroll är tillräckligt tillförlitlig samt vilken metod som är mest 

kostnadseffektiv (Carrington 2016 s.130). För att kunna förstå på vilket sätt de 

automatiserade redovisningssystem påverkar revisionsprocessen är det därför viktigt att 

förstå hur metoden för granskningsåtgärderna går till. 

 

 

3.10 Granskning av företagets interna kontroll 
 

Intern kontroll kan beskrivas som en intern revision med syfte att säkerställa att 

transaktioner registreras och dokumenteras på ett korrekt sätt som inte lämnar utrymme för 

fel. Revisorns granskning av redovisningssystemen och relaterade kontroller granskas i 

fyra steg för att bedöma företagets system för intern kontroll; Förståelse av 

redovisningssystemet och relaterade interna kontroller, granskning av 

interkontrollssystemens effektivitet, granskning av att kontrollerna efterlevs samt 

kompletterande substansgranskning (Carrington 2016 s.141). Det första två stegen om att 

bedöma företagets system för intern kontroll och granskning av interkontrollsystemens 

effektivitet har en direkt koppling med automatiserade redovisningssystem, som måste 

granskas för att revisorn ska kunna bedöma företagets interna kontroll. 
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3.11 Substansgranskning 
 

Substansgranskning innebär att revisorn granskar olika resultaträknings- och 

balansräkningsposter samt de underliggande transaktionerna direkt istället för att granska 

den interna kontrollen. Substansgranskningen kan utföras på två olika sätt och dessa 

brukar kombineras. Analytisk granskning innebär att revisorn ser på samband som kan 

vara finansiella eller icke finansiella. Dessa samband fungerar som revisionsbevis, kan 

tydliggöra riskområden eller öka förståelsen för verksamheten eller utvärdera andra 

granskningsmetoder. Vid detaljgranskning söker man istället bekräftelse av påståenden 

genom att exempelvis jämföra hela utgåendesaldot i redovisningssystemet istället för 

transaktionerna (Carrington 2016 s.149). Substansgranskningen är en del gällande 

utförandet av revisionsprocessen och är relevant då automatiseringens påverkan på 

revisionsprocessen undersökts, vilket därmed påverkar substansgranskningen. 

 

 

3.12 Väsentlighet & risk 
 

I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn som nämnts ovan om “årsredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter” där innebörden av väsentlighet förklaras i ISA 320. 

Väsentlighet vid planering och utförande av en revision punkt 2:  

Felaktigheter, även utelämnanden, betraktas som väsentliga om 

de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i de 

finansiella rapporterna 

Vidare förklarar punkt 11:  

Revisorn ska fastställa arbetsväsentlighet i syfte att bedöma 

riskerna för väsentliga felaktigheter samt fortsatta 

granskningsåtgärders karaktär, omfattning och tidpunkt 

 

Arbetsväsentligheten är ett mått på den accepterade väsentlighetsnivån, det vill säga totalt 

fel som revisorn kan acceptera i redovisningen och fördelas på respektive 

granskningsinsats av konton och grupper av transaktioner vid planering av revisionen.  

  



 
19 

 

Bedömd väsentlighetsnivå hjälper till att bedöma revisionsrisken, som är risken att 

revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen och att granskningen innehåller 

väsentliga felaktigheter som borde ha upptäckts om revisorn följt god redovisningssed 

(Carrington 2016 s.96). 

Revisorsrisken är produkten av inneboende risken × kontrollrisk × upptäcktsrisk som 

beskrivs vidare under den teoretiska referensramen. Revisorns bedömning av den 

inneboende risken och kontroll risken avgör granskningsåtgärder (Carrington 2016 s.99). 

Då automatiseringen ökat och utvecklats inom redovisningen så måste revisorn ta 

automatiseringen i beaktning när denne bedömer väsentlighetsnivån och eventuella 

väsentliga felaktigheter, vilket sedan påverkar granskningsåtgärderna under 

revisionsprocessen. 

 

 

3.13 SIE – Standard Import & Export 
 

SIE är en standard för att flytta digitaliserade data mellan olika program oavsett vilket 

leverantör som används. Revisorer kan exportera bokföringsdata ut klientens 

redovisningsprogram och importera in data i ett eget analysverktyg. Det finns fem SIE-

format. SIE 1: Årssaldon, SIE 2: Periodsaldo, SIE 3: Objektsaldo (kostnadsställe och 

projekt), SIE 4, Transaktioner samt SIE 4 för verifikationer från ett försystem t.ex. 

löneprogram eller faktureringsprogram (PwC 2017). För att förstå vilka 

granskningsåtgärder som revisorn kan använda sig av är det också av vikt att förstå vilka 

egna verktyg de har tillgång till för att genomföra revisionsprocessen. 

 

 

3.14 Sammanfattning revision 
 

För att kunna bedöma huruvida de automatiserade och robotiserade redovisningssystemen 

förändrat revisionsprocessen har den beskrivits. Genom att förstå revisionsprocessen läggs 

grunden för vad risker innebär, samt hur dessa hanteras vid en revision, genom val av 

granskningsmetod.   
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4. Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning. I det första avsnitt beskrivs 

riskbenägenhet hos individer då det är företagens risker för fel som bedöms under 

revisionsprocessen. Sedan kommer en beskrivning av risk ur ett revisions perspektiv med 

hjälp av revisionsriskmodellen ARM som tillsammans med en forskningsrapport visar på 

vilka faktorer som identifierats kopplat till revisionsriskmodellen. Till sist presenteras 

tidigare forskning gällande automatisering och risk i andra branscher. 

 

4.1 Risk 
 

Empiriska undersökningar indikerar att det finns individuella och organisatoriska 

skillnader gällande risktagande och hur man fattar beslut. Riskundvikande individer 

föredrar alternativ som innebär färre möjliga utfall medan risktagande individer föredrar 

alternativ med många utfall vid beslutsfattande. Det finns ett flertal faktorer som påverkar 

graden av risktagande, bland annat hot om överlevnad, slöhet, målsättning, hur man 

betraktar resurser samt självförtroende. Studier har observerat att när individer eller 

organisationer står inför hot om överlevnad så påverkar det riskbenägenheten som ökar 

som ett resultat av att undvika hoten. Men det finns även indikationer på att faror leder till 

stelhet med extra former av riskundvikande beteende. Det finns även en koppling mellan 

risktagande och hög grad av slöhet. Vid hög grad av slöhet inom en organisation så lättar 

man på kontrollerna och rädslan för misslyckande minskar vilket ökar benägenheten att 

experimentera och acceptera högre risker. Ytterligare faktorer som påverkar graden av 

riskbenägenhet är vid målsättning; är målet inte uppnått ökar riskbenägenheten, medan när 

målet redan är uppnått är man inte alls lika beredd att ta risker. Även hur man betraktar 

tillgängliga resurser påverkar. Nya resurser samt resurser som tillhör en organisation 

istället för de egna resurserna ökar en individs benägenhet att ta större risker. 

Framgångsrika risktagare med gott självförtroende tenderar att ha en övertro till den egna 

förmågan som en orsak till framgången istället för synen om att de haft tur. Detta är även 

en faktor som ökar riskbenägenheten (March 1991).   
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En högre riskbenägenhet kan påverka företaget negativt såsom t.ex. manipulering som ger 

ett missvisande och felaktigt resultat, vilket påverkar den inneboende risken. Inom andra 

branscher har automatiseringen lett till en högre risk för intrång och manipulering 

(Svenska Dagbladet, 2015). En annan koppling till automatisering är att automatiska 

processer är regelstyrda och ej manuella, därmed så bör risken för manipulering minska. 

Under den genomförda pilotintervjun så framgick det att anställda kan ha en för stor tillit 

på det automatiserade redovisningssystemen, vilket kan leda till att kontroller inte görs då 

man litar på systemen. Även inom andra branscher beskrivs det hur man har en övertro på 

automatiseringen där man underskattar människan (Ny Teknik, 2018) Denna övertro på 

systemen kan leda till slöhet och slapphet. Detta i sin tur kan leda till att man inte ser över 

och säkerställer att de interna kontrollerna är korrekta vilket leder till en högre kontrollrisk. 

Under revisionsprocessen ska revisorn bedöma huruvida företagsledningens påståenden är 

korrekta och som beskrivits under revisionsavsnittet så är en av revisorns syfte att 

säkerställa för företagsägarna att ledningen handlat utifrån företagets bästa genom att 

granska och bedöma eventuella väsentliga risker. Med detta i åtanke är förståelsen för 

olika individers riskbenägenhet relevant vilket kopplas ihop till frågan om det mänskliga 

mötet under revisionsprocessen. 

 

 

4.2 Revisionsriskmodellen (Audit Risk Model, ARM) 
 

Revisionsriskmodellen används som guide för planering av revision vid riskbedömning 

och verkar för att revisionen utförs konsekvent. Revisionsriskmodellen är följande: 

 

 

Figur 2. Revisionsrisk 

Revisionsriskmodellen är viktig för förståelse av revisionsprocessen och hur revisorerna 

hanterar väsentliga risker. Tidigare avsnitt har beskrivit automatiseringens koppling till val 

av granskningsåtgärder, samt hur automatiserade redovisningssystem kan ge upphov till 

risker. Dessa måste hanteras under revisionsprocessen och då används 

revisionsriskmodellen som guide.  
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Ett flertal faktorer påverkar revisionsrisken och Klaus Ruhnke och Martin Schmidth har i 

sin forskningsrapport från 2014 kunnat bekräfta att revisionsriskmodellen påverkar risken 

genom att se på revisionsjusteringar som gjorts i de granskade företagen och vilken 

korrelation de hade till respektive faktor. De kom fram till att de faktorer som hade störst 

påverkan på revisionsjusteringar som är ett mått på väsentliga felaktigheter i redovisningen 

var brister i företagsledningens kompetens och integritet samt en svag intern kontroll. 

Totalt undersöktes fyra inneboende riskfaktorer, fyra kontrollriskfaktorer och fem 

kontrollvariabler (Ruhnke et al, 2014). Dessa presenteras närmare under respektive avsnitt 

nedan. 

 

4.2.1 Inneboende risk (Inherent risk) 
 

Inneboende risk innebär risken för fel i företagets redovisning, det vill säga risken att 

företagsledningens påståenden inte är korrekt om de följt redovisningsstandarder 

(Carrington 2016 s. 96). Den inneboende risken kan variera mellan olika påståenden, 

transaktioner, konton och upplysningar. Även yttre omständigheter kan innebära 

inneboende risker exempelvis vikande bransch som kännetecknas av ett stort antal 

konkurser (ISA 200). Vidare definieras inneboende risken som: 

Känsligheten hos ett påstående om ett transaktionsslag, ett konto 

eller en upplysning för felaktighet som skulle kunna vara 

väsentlig, antingen enskild eller tillsammans med andra 

felaktigheter, före beaktande av eventuella kontroller (ISA 320 

punkt 13). 

Det sista påståendet beskriver skillnaden jämfört med kontrollrisk.  

Fyra faktorer som i tidigare studier anses påverka de inneboende riskerna är kvalitet där 

kompetens och integritet av företagets ledning har en väsentlig påverkan på redovisningen 

och företagets inneboende risker. Man har kunnat statistiskt påvisa att revisionsjusteringar 

har ett direkt samband med ledningens kompetens och integritet. Förluster: Företagets 

dåliga ekonomiska position kan innebära press på ledningen som leder till aggressiv eller 

bedräglig rapportering, dock kunde man ej påvisa ett starkt samband mellan 

företagsförluster och inneboende risk.   
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Däremot kunde man ett samband mellan Altman Z-scoremodell (EBITD / total assets + 

0,999 × revenue/total assets) det vill säga sannolikheten för att företaget går i konkurs 

påverkar den inneboende risken. Den fjärde och sista faktorn är företagets 

ersättningssystem när bonussystem är kopplat till de finansiella rapporterna som har en 

svag koppling till storlek och riktning på revisionsjusteringarna och därmed den 

inneboende risken då manipulering av redovisningen ökat (Ruhnke K & Schmidt M, 

2014). Den inneboende risken är risken för att redovisningen är fel. Om det automatiserade 

redovisningssystemet är felaktigt kodat och har felaktiga algoritmer så blir även 

bokningarna fel, vilket därmed påverkar den inneboende risken. Ett annat fel kan vara om 

den automatiska inskanningen av fakturan läser in fel, så bokningen och redovisningen 

inte blir korrekt. 

 

4.2.2 Kontrollrisk (Internal control risk) 
 

Kontrollrisk är risken för att de inneboende fel som finns i ett företags redovisning inte 

upptäcks av företagets interna kontroll (Carrington 2016 s.97). Kontrollrisk visar 

effektiviteten kring hur företagsledningen hanterar den interna kontrollen. Den kan bara 

minska och inte elimineras helt. Det finns alltid en viss kontrollrisk t.ex. på grund av risker 

för mänskliga fel, när kontroller åsidosätts eller företagsledningens åsidosättande (ISA 200 

punkt A41) Vidare definieras kontrollrisken som:  

Risken för att en felaktighet som skulle kunna finnas i ett 

påstående om ett transaktionsslag, ett konto eller en upplysning 

och som skulle kunna vara väsentlig, antingen enskilt eller 

tillsammans med andra felaktigheter, inte förhindras eller 

upptäcks och rättas i tid via företagsinterna kontroll (ISA 320 

punkt 13).  

De fyra faktorerna som i tidigare studier anses påverka kontrollrisk är enhetskontroll 

(Entity- level controls ELC) som fokuserar på icke rutinmässiga transaktioner där man har 

sett en stark effekt på minskning av väsentliga fel och därmed minskad kontrollrisk. Även 

ett starkt internt kontrollsystem (Internal control system ICS) som kontrollerar företagets 

redovisning minskar kontrollrisk samt internrevision.   
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Det fanns endast ett svagt samband mellan en effektiv kontrollmiljö där företaget har en 

revisionskommitté och kontrollrisk (Ruhnke K & Schmidt M, 2014). Som beskrivits ovan 

så har tidigare studier visat en ökad kontroll av de icke rutinmässiga transaktioner vilket 

minskar kontrollrisken. Icke rutinmässiga transaktioner är svåra att automatisera då 

automatisering kräver strukturerade format som förutbestämda regler eller algoritmer 

(Davenport & Kirby. 2015) och därmed bör fokuset ligga de icke rutinmässiga 

transaktionerna eftersom kontroll av dessa minskar kontrollrisken. De automatiserade 

redovisningssystemen har redan inbyggda kontroller (Fortnox & PE Accounting) och 

enligt beskrivningen ovan så leder starka interna kontrollsystem till lägre kontrollrisk. 

Därför bör de inbyggda kontrollera hos de automatiserade redovisningssystemen 

kontrolleras samt de icke rutinmässiga transaktionerna. 

 

4.2.3 Upptäcktsrisk (Detection Risk) 

Upptäcktsrisken är den risk att revisorn inte finner de inneboende risker som heller inte 

upptäckts och rättats av företagets interna kontroll (Carrington, 2016 s97). Om revisorn 

tror att det finns hög risk för väsentliga felaktigheter innebär detta att en lägre nivå av 

upptäcktsrisken kan godtas och revisorn behöver kräva mer övertygande revisionsbevis 

(ISA 200 punkt A44). 

 Vidare definieras upptäcktsrisken som:  

Risken för att de åtgärder som en revisor utför för att 

minska revisionsrisken till en godtagbart låg nivå inte 

kommer leda till upptäckt av en förekommande felaktighet 

som skulle kunna vara väsentlig, antingen enskilt eller 

tillsammans med andra felaktigheter (ISA 320 punkt 13). 

De faktorer som i tidigare studier anses påverka upptäcktsrisken kunde visa samband 

mellan en hög upptäcktsrisk och hög inneboende och kontrollrisk. Det vill säga att risken 

är större för att de finansiella rapporterna innehåller väsentliga fel men dessa minskade när 

revisorn spenderade mer tid på revisionen. Ett samband kunde även påvisas mellan 

revisorns förmåga att bedöma företagets inneboende risk samt kontrollrisk och hur länge 

revisorn haft företaget som kund.   
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Längre tid innebar desto bättre förmåga att bedöma riskerna. Det fanns ett svagt samband 

mellan revisionsjusteringar till följd av väsentliga felaktigheter och huruvida företaget 

följde IFRS/GAAP samt om företaget var listat på börsen eller ej (Ruhnke K & Schmidt 

M, 2014). Som presenterats tidigare så finns det flera kopplingar mellan automatiseringen 

och riskerna samt inneboende risk och kontrollrisk. Då det finns ett samband mellan 

upptäcktsrisk samt inneboende risk och kontrollrisk, kan upptäcktsrisken även kopplas till 

automatiseringen. 

 

4.3 Löpande revision 
 

Den teknologiska utvecklingen såsom automatisering gör det möjligt för företag att 

rapportera allt mer i realtid (Zhao N et al,. 2004 s. 390). Rezaee et al. (2000) beskriver vad 

de kallar för RTA, real-time accounting, som innebär att redovisningsinformation ska 

finnas tillgänglig så snart som möjligt så att investerare och intressenter kan fatta snabbare 

beslut.  

Detta innebär att revisorn behöver anpassa sig till att kontinuerligt genomföra revisionen 

för att säkerställa tillförlitligheten på den realtidsinformation som företagen ger ut, då 

årsredovisningar blir mindre viktiga för intressenterna eftersom den innehåller historisk 

data (Zhao N et al,. 2004 s. 393). 

 

4.4 IT-Revision 
 

IT specialister är individer med detaljerad kunskap inom it system och de som verkar inom 

revisionsbyråer har specifik kunskap av användning av IT för genomförandet av revision 

och kontroll (Janvrin et al, 2008). I och med att allt fler använder sig av automatiserade 

system så blir behovet av just IT kompetens allt större. IT specialister kan även finnas 

externt t.ex. inom företagen som tillhandahåller specifika systemlösningar. Standarder 

inom revision uppmuntrar användandet av IT specialister vid fem omständigheter. 1) När 

klienterna har komplexa system 2) Klienten gör signifikanta ändringar av systemen. 3) När 

flera system delar data omfattande. 4) Klienten har e-handel 5) Klienten använder sig av 

nytillkommen teknologi (AICPA, 2007).   
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Janvrins artikel från 2008 som undersöker användandet av IT specialister kommer fram till 

att 24,5 % av de tillfrågade respondenter tar hjälp av IT specialister vid en typisk revision 

och kunde påvisa ett tydligt samband mellan systemens komplexitet och användning av 

IT-revision (Javrin et al, 2008. s10). En IT-revision kan kopplas till revisionsriskmodellen 

genom att den kontrollerar de automatiska systemen vilket därmed kan minska den 

inneboende risken. 

 

 

4.5 Risker med automatisering enligt tidigare forskning inom andra områden 
 

Utvecklingen av automatiseringen inom redovisningen går väldigt fort men det finns andra 

områden som har kommit längre. Därför är det intressant att se vilka risker som 

uppkommit där. Dessa risker i sin tur kan påverka årsredovisningen som därmed påverkar 

den inneboende risken. 

 

Automatisering sker inom flera områden och en av dem är automatisering i hemmen så 

kallade smarta hem. En utförd riskanalys inom automatisering i smarta hem visade att fyra 

riskfaktorer av totalt 32 granskade uppvisade hög risknivå, det vill säga att det är stor 

sannolikhet att risken kan inträffa och att detta får en stor påverkan. Tre av dessa 

riskfaktorer relaterades till mänskliga faktorer och en till mjukvaran. Ytterligare 9 faktorer 

klassificerades som moderata risker. Exempel på automatisering i ett smart hem är att 

kontrollera energikonsumtionen genom smart termostat, övervakningskameror som kan 

styras via en app i mobilen, kontroll över diskmaskiner, belysning, matlagningsmaskiner 

och tv. Dessa automatiska lösningar kan sedan kopplas till tredjeparts utvecklare via APIer 

för att öka funktionaliteten vilket ökar risken för felaktigt användande av den information 

som samlas in om användarna. För de mänskliga faktorerna var det framför allt dåliga 

lösenord, lättlurade och slarviga användare som gav upphov till hög risk. Detta kan leda 

till spridning av konfidentiell information samt ökad risk för hackningar.  
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Gällande mjukvarusystemet var den högsta risken otillräcklig ansvarsskyldighet genom att 

systemhändelser inte loggas och därmed saknas spårbarhet, vilket fick störst risk vid 

användandet av APIer där obehöriga slutanvändare kan få tillgång till systemuppgifter 

(Jacobsson et al. 2016). En kvantitativ forskning med numeriska data kan anses vara 

objektiv i den bemärkelsen att data existerar oberoende av forskaren och är inte ett resultat 

av forskarens inflytande (Denscombe 2014 s344). Med detta i åtanke har Jacobsson et al. 

tidigare forskning gällande automatisering presenterats för att jämföra uppsatsens empiri 

med de resultat som Jacobsson et al fått fram gällande uppkomna risker med automation. 

Detta i syfte att öka tilliten för de resultat som denna uppsats kommit fram till. Vidare 

använder sig Jacobssons et al av signifikanstester som anses öka trovärdigheten i resultatet 

(Denscombe 2014 s 222, 379).  
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5. Metod 

 

Här ges en beskrivning av det tillvägagångssätt som genomförts för att besvara uppsatsen 

frågeställning. Vidare motiveras valet av metod, diskussion gällande metodkritik och 

sedan hur det insamlade materialet har analyserats och kodats. 

 

Det är med en kvalitativ metod där respondenternas erfarenheter framkommer (Yin K.R, 

2013 s, 20) som uppsatsen frågeställningar och dess syfte uppnås. Den kvalitativa 

forskningen inriktar sig inte bara på händelsers förekomst utan även på innebörden eller 

meningen av händelser som sker (Yin K. R, 2013 s, 96), såsom användandet av 

automatiserade system. 

 

5.1 Pilotstudie 
 

Innan insamlingen av empirin genomfördes en pilotstudie i form av en semistrukturerad 

intervju med en auktoriserad revisor. Respondenten, som med kunskap inom revision och 

automatisering, fick besvara frågor utifrån ett preliminärt frågeschema vid två tillfällen, se 

bilagor. Syftet med pilotintervjun var att förfina problemformuleringen, få en bild av 

relevansen kring frågeschemats innehåll, om de med lätthet gick att förstå samt huruvida 

ordningsföljden var lämplig (Bryman & Bell, 2017 s, 266. Yin K. R, 2013 s, 46). 

Respondenten blev informerad om att det var en pilotstudie med syfte att granska 

upplägget och tillförlitligheten. Pilotintervjun spelades in och transkriberades sedan för 

utvärdering (Lantz A, 2013 s 78). 

 

En av de utvalda respondenterna har tidigare arbetat med revision, men arbetar nu som VD 

för PE Accounting som bygger och utvecklar ett automatiserat redovisningssystem. 

Respondenten valdes ut för att få större förståelse för automatisering, hur långt 

utvecklingen kommit inom området samt att lära sig mer om hur ett helautomatiserat 

system fungerar rent tekniskt samt få kunskap om eventuella problem som automatisering 

av redovisningen inneburit. Syftet med intervjun var också att få en förståelse för hur 

revisorer granskar ett helautomatiserat system och om de utifrån systemet fått en mer 

automatiserad revisionsprocess. Intervjun genomfördes som nummer 4 av 10. Det hade 

varit bättre att genomföra den först, för att ha med sig kunskapen om hur ett helautomatiskt 

system fungerar.  
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5.2 Intervjuer 
 

För att besvara frågeställningen var utgångspunkten att genomföra semistrukturerade 

intervjuer, face to face där en intervjuguide skapades. Detta då semistrukturerade 

intervjuer kan upplevs mer som ett samtal, vilket skapar trygghet hos respondenten. 

Samtidigt finns det en röd tråd och frågor som grund som skapar ett professionellt intryck. 

Det är dock viktigt att respondenten har tillräckligt med kompetens och erfarenhet för att 

följdfrågorna inte ska bli irrelevanta. Därför skapades en intervjuguide för att få en 

struktur, i syfte ger möjlighet att kunna få en någorlunda jämförbarhet mellan intervjuerna 

när dessa sedan skulle analyseras (Bryman & Bell, 2017 s 475 & 479). 

 

5.3 Genomförande av intervjuer 
 

Intervjuerna genomfördes av två personer, för att tillsammans med intervjuguiden 

säkerställa att intervjuerna skedde på likvärdigt sätt. Intervjuguiden innehöll frågor som 

var specificerade, men gav samtidigt respondenterna möjlighet att ge djup i sina svar och 

utveckla dem med hjälp av uppföljningsfrågor. Fyra stycken av intervjuerna har 

genomförts via telefon och resterande sex har varit face to face (Denscombe, 2014). 

Telefonintervjuerna innebar att det blev möjligt att boka en tid med respondenten med 

kortare varsel, samt att respondenten själv kunde välja intervjuplats vilket gav frihet. Vid 

genomförandet av en telefonintervju kan respondenten oftast ha lättare att svara mer öppet 

än vid en face to face intervju. Detta för att vid en face to face intervju kan respondenten 

känna sig hindrade av inspelningen, vilket kan glömmas bort i en telefonintervju. Det går 

däremot inte att se kroppsspråket när intervjun sker via telefon, vilket kan vara viktigt 

(Bryman & Bell, 2017 s 494–495). För att inte gå miste om det har vi verkligen jobbat på 

att få en face to face intervju, men av olika anledningar har det i alla intervjuer inte varit 

möjligt. Åtta av tio intervjuerna har spelats in i samtycke med respondenten. Det har varit 

viktigt för forskningsetiken att få samtycke till deltagandet och inspelning av intervjuerna 

då underlagen sedan har använts i forskningssyfte (Denscombe, 2014 s, 263). Den andra 

blev ej tillfrågad då det var en oplanerad intervju som i första hand var tänkt som ett 

samtal om uppsatsens ämne, men övergick i en intervju under samtalet. En av 

respondenterna, som var en telefonintervju, ville inte bli spelad. Respondenten ställde 

istället upp på att bli kontaktad igen om det var något som behövdes kompletteras, vilket 

också gjordes. Det är viktigt att få med allt under en intervju samt att ställa korrekta 

uppföljande frågor.   
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Därför har utöver inspelning även anteckningar gjorts löpande under intervjuerna för att få 

med hela samtalet och kunna återkoppla till tidigare svar (Ryen A, 2004 s 56).  

 

Respondenterna kontaktades dels genom mail och dels genom telefonsamtal. I båda fallen 

presenterades en kort förklaring om uppsatsen och dess syfte. I de fall där mail skickades 

ut och ingen återkoppling gjorts på en vecka, kontaktades personen via telefon. När 

respondenten själv svarade på mejlet har det varit för att vi fått kontaktuppgifter via 

tidigare respondent, vilket skrevs i det mail som skickades (Bryman & Bell, 2017 s 481). 

När kontakt med respondenterna skedde så var det av yttersta vikt att säkerställa deras 

erfarenhet av automatiserade redovisningssystem. Dock så fanns det en osäkerhet hos en 

del av respondenterna över huruvida de hade tillräcklig med erfarenhet och kunskap 

gällande automatisering. Detta innebar att intervjuguiden skickades ut innan så de kunde 

se om de var lämpliga till att besvara frågorna. Syftet var även att säkerställa att 

respondenterna hade korrekt erfarenhet och öka tillförlitligheten i att korrekt person 

intervjuats. Det har varit viktigt för forskningsetiken att få samtycke till deltagandet och 

inspelning av intervjuerna då underlagen sedan har använts i forskningssyfte (Denscombe, 

2014 s, 263). I vissa fall har detta gjort att respondenten återkommit och tackat nej för att 

de känt att de inte är rätt person för att svara på frågorna. Dock så har detta 

tillvägagångssätt inneburit att metodiken inte längre kan anses vara semistrukturerade 

intervjuer då definitionen för dessa är att intervjuaren och inte respondenten, ska ha en 

färdig guide med teman och frågor som bockas av alltefter respektive ämne behandlas och 

att ordningsföljden under intervjun därmed är flexibel (Denscombe, 2014, s 266). Hade vi 

inte skickat ut intervjuguiden innan så hade svaren kunnat bli mer spontana och därmed 

hade vi också kunnat känna större tillit till att svaren är korrekta och inte styrda för att 

respondenten känt att den varit tvungen att besvara en fråga. Dessutom hade man kunnat 

analysera svaren på ett tillförlitligare sätt genom att konstatera att t.ex riskerna verkligen 

ses som väsentliga då respondenten självmant tagit upp specifika risker. Ett intervjuknep 

är att ge några exempel vid en fråga för att hjälpa respondenten att besvara frågan 

(Denscombe, 2014 s 276). Med detta i åtanke så kan påverkan på svaren vara av mindre 

karaktär för att frågeformuläret skickades ut på förhand, då vi under intervjuerna följde 

upp respondenternas svar genom att be om exempel, detaljer och klargöranden. Dessutom 

kontrollerade vi den sammanfattande tankegången genom att bekräfta om vi förstått 

respondenterna korrekt.   
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Detta är ett ytterligare intervjuknep för att få högre tillförlitlighet i svaren (Denscombe, 

2014, s 276). Ytterligare en risk är även att den utskickade intervjuguiden kunnat innebära 

att respondenterna styrts på så sätt att dem inte tagit upp alla relevanta beskrivningar av 

risk och revisionsprocessen som annars hade kommit fram, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Alla respondenter fick möjlighet att tala fritt, en del svävade ut mycket i början 

och andra fick möjlighet att komplettera i slutet av intervjun och vid flertalet tillfällen så 

uppgav respondenterna huruvida de ansåg sig kunna besvara frågan eller ej, därmed så 

minskar risken för att respondenterna besvarat frågor som egentligen inte varit väsentliga i 

egenskap av risk exempelvis. 

 

5.4 Intervjuguide 
 

Intervjuguiden innehåller frågor som är utformade efter forskningsfrågorna och den 

teoretiska referensramen. De är indelade i tre teman, automatisering (fråga 1,2, 7) risker 

(fråga 3, 4, 6, 12, 13, 14) och revisionsprocessen (fråga 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15) där 

temat automatisering finns för att säkerställa respondenternas erfarenhet och reda ut 

automatiserings begreppet. Frågorna gällande risk och revisionsprocessen är direkt knutna 

till forskningsfrågorna och dess syfte.  

 

De frågorna som gäller risk är ställda utifrån ARM modellen, för att förstå hur riskerna 

utifrån revisionsrisk perspektivet förändrats på grund av automatiserade och robotiserade 

system. Exempelvis är fråga 11 om urval kopplad till kontroll risk och intern kontroll i 

ARM modellen. Fråga 12 om uppkoppling till systemen innebär mindre tid ute hos 

företagen och därmed risk är även kopplad till riskbenägenhet som diskuteras under 

teoretiska referensramen. Fråga 15 om realtidsredovisningens påverkan på revisionen är en 

stödfråga till fråga 8 om revisionsprocessen också blivit mer automatiserad. 
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5.5 Transkribering av intervjuer 
 

Det är med fokus på att få med allt respondenten säger och hur den säger det som 

inspelning har gjorts i åtta av tio intervjuer. Transkriberingen har sedan skett i största 

möjliga mån direkt efter intervjun. Detta för att lättare kunna komma ihåg vad som kom 

fram i intervjun vilket hjälper till vid transkriberingen. Det är inte möjligt att vara 

uppmärksam på allt under en intervju, så därför har transkriberingen gjort att i efterhand 

kunna tolka och kontrollera det som sagts. Det är även möjligt att gå igenom svaren flera 

gånger och säkerställa att det enbart är det som respondenten sagt och inte värderingar 

eller fördomar från dem som genomförde intervjun. Det har i vissa fall varit svårt att höra 

vad respondenten sagt på grund av att intervjupersonerna pratade i mun på respondenten 

eller att respondenten pratade väldigt tyst (Bryman & Bell, 2017 s, 465). Vilket då har 

underlättats av att transkriberingen skett snabbt inpå intervjun. Arbetet med 

transkriberingen har delats upp mellan intervjupersonerna där den ena först har skrivit ner 

allt som sagts. Sedan har den andra korrekturläst rådata, så att den blev begriplig. Detta 

genom att lägga till skiljetecken, utvecklat meningar med stödord och lägga in parenteser 

för att förtydliga samt kontrollerat om det fanns något som var oklart eller behövde mer 

information. Särskilt viktigt har detta varit i den intervjun som ej spelades in eller när 

endast en intervjuare var närvarande. 

 

5.6 Tillförlitlighet, trovärdighet & transparens 
 

Det kan både vara en resurs att de som genomför studien har ett engagemang för det som 

undersöks men samtidigt också en störning som påverkar resultatet. Inom den kvalitativa 

forskningen finns det inte någon fullständig neutralitet och det är oftast viktigt att de som 

genomför studien har stor kunskap om det som undersöks (Tjora A, 2012 s, 159). Vilket 

har försökt uppnås genom att läsa många vetenskapliga artiklar i ämnet under hela 

uppsatsprocessen. För att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet har det genomgående 

beskrivits hur insamling av empiri gått till samt hur analysen genomförts. Även motiven 

bakom dessa val tillsammans med dokumentering av frågeschema, transkribering och 

analysunderlag har redovisats. Detta bidrar till att uppsatsen är transparent med syfte att 

utomstående ska förstå och kunna bedöma uppsatsens tillvägagångssätt och granska 

tillgängliga data (Yin K. R, 2013 s, 31).   
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Uppsatsarbetet har utförts metodiskt genom att data och procedurer dubbelkontrollerats. 

Först har en transkriberat sedan har den andre korrekturläst. Detta för att minimera 

nyckfullt och slarvigt arbete samt undvika snedvridningar eller avsiktlig förvrängning i 

forskningen (Yin. K. R 2013).  

 

5.7 Val av respondenter 
 

Uppsatsens respondenter bestämdes från början (Bryman & Bell, 2017 s, 407) till att avse 

auktoriserade revisorer. Valet grundade sig i att respondenterna skulle ha erfarenhet av 

klienter med automatiserade redovisningssystem. Det är svårt att bestämma exakt antal 

från början då det under uppsatsens gång allt tydligare framgått vilka och hur många som 

bör intervjuas. Efter att sex stycken intervjuer hade genomförts började svaren från 

respondenterna likna varandra. Utifrån detta gjordes ett val att intervjua ytterligare tre 

stycken (Ryen A, 2004 s 85).  

För att få perspektiv från ett företag med egenutvecklad automatiserat system, består 

respondenterna även av en tidigare revisor som nu är VD för PE Accounting. Det totala 

antalet intervjuer blev 10 st. utöver pilotintervjun.  

 

Pilotintervjun, som först genomfördes, valdes ut för att personen fanns nära till hands. 

Detta kallas för ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2014). Genom den intervjun fick vi 

kontakter som ledde oss vidare till två respondenter, ett så kallat snöbollsurval (Yin K. R, 

s, 298).  

 

För att finna fler respondenter och säkerställa att kontakt togs direkt med auktoriserade 

revisorer, så användes information från revisorsinspektionen.se där en lista togs fram på 

813 auktoriserade revisorer i Stockholmsområdet. Detta för att möjliggöra face to face 

intervju. Från denna lista valdes 34 stycken ut varav nio hade kontaktuppgifter. Listan 

hade sorterats efter revisorernas registreringsnummer för att få en variation i hur länge 

personerna hade varit auktoriserad. Detta tillvägagångssätt ledde fram till en intervju.   
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Respondenter har även tagits fram genom att gå via hemsidan till två olika automatiserade 

redovisningssystem. Där har vi kunnat ta reda på några av de kunder som använder sig av 

dessa system för att sedan kunna ta fram dessa kunders revisorer. Detta har gjorts genom 

att gå via allabolag.se vilket ledde till två intervjuer. Genom detta sätt säkerställs att 

respondenten har kunder med automatiserade redovisningssystem. Vidare har mail 

skickats ut till studentansvariga på större revisionsbyråer, där det har lett till en intervju. 

De resterande fyra intervjuer har valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Anledningen till 

att flera olika urvalsmetoder har använts är för att få en variation när det kommer till 

erfarenhet (Ryen A, 2004). Avsikten var även att undvika snedvridning och vinkling samt 

säkerställa att respondenten verkligen har kunskap inom uppsatsens område (Yin K. R, 

2013). 

 

5.8 Tillvägagångssätt 
 

Har tidigt i arbetet sökt efter aktuell information t.ex. tidningsartiklar, undersökningar, 

företagsbeskrivningar och liknande för att bilda oss en omfattning om problemområde 

inom automatisering och landat i revisionens risker då det på ett relevant sätt tar upp de 

konsekvenser som kan uppstå på grund av automatiserad redovisning. Sedan har vi tittat på 

tidigare forskning och nutidsforskning för att hitta ett glapp. Har fört gemensam dagbok 

för att få en samstämmighet i uppsatssamarbetet, öka transparensen och minimera risken 

att råka hoppa över steg i forskningsprocessen. För att säkerställa en god kvalitet genom 

hela uppsatsprocessen har vi planerat arbetet dagligen över hela perioden, följt upp och 

stämt av progressen enskild och-/eller tillsammans. Alla steg i processen har 

dokumenterats.  
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5.9 Kodning av materialet 
 

Bearbetning av det insamlade materialet har gjorts med hjälp av Nvivo, ett så kallat 

computer-assisted-qualitative-data-analysis-software (CAQDAS) för att effektivt kunna 

koda och bearbeta data (Denscombe 2014 s, 388). Efter genomgång av transkriberingar 

och anteckningar så valdes tre huvudteman ut (Automatisering, risk och revisionsprocess) 

som även är sammankopplat med uppsatsens forskningsfråga och syfte. Utefter dessa 

teman har sedan de 15 intervjufrågorna kopplats till respektive tema. Dessa har lagts in 

som kodningar (nodes) i NVivo. Materialet har även kodats efter spekulativa uttalanden 

samt uttalanden om framtiden som vi ansett inte vara relevanta för att besvara vår 

frågeställning, detta för att säkerställa att de delar som behandlas under empirin endast 

innehåller den information som beskriver respondenternas erfarenheter och inte framtida 

och spekulativa kommentarer. Varje respondents transkribering har systematiskt, mening 

för mening bedömts utefter ovan beskrivna kodningar, detta då respondenterna ofta berört 

flera teman och intervjufrågor i samma stycke. För att undvika missuppfattningar och för 

att kunna få en djupare förståelse och större jämförbarhet mellan respondenterna så har 

transkriberingarna även kodats utefter vilka attityder (positiv, negativ, neutral och mixad) 

som respondenterna haft under intervjun. Attitydkodningarna har sedan automatiskt 

kopplats till respektive teman som respondenterna nämnt gällande risker, 

revisionsprocessen och automatiseringen. För att underlätta val av tema för kodningen och 

för att få en översiktlig bild av materialet har vi använd oss av funktionen word frequency 

som visar de ord som ofta återkommit under intervjuerna samt en funktion som ger en 

översiktlig bild över meningar eller teman som är kopplat till respektive ord. För att 

säkerställa att kodningen i största möjliga mån har skett på ett korrekt och likvärdigt sätt 

utan större skevhet mellan respondenterna har vi jämfört antal kodningar inom respektive 

kodning (node). Vi har även löpande under bearbetningen tagit ut rapporter som visar 

fördelning mellan de tre huvudteman för att försäkra oss om att materialet till största del 

har berört vårt viktigaste huvudtema, revisionsprocessen.   
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Totalt har alla nio intervjuer kodats som är underlag för empirin, samt Olle Rydqvists 

intervju då denna delvis använts i analysavsnittet och som förtydligande i avsnittet empiri 

om automatisering. 

 

 
 
Figur 3. NVivo antal kodningar per node (huvudtema). 2019-01-02, 10 kodade intervjuer 
 

Under bearbetningen av det insamlade materialet skapades en empirisk översiktlig fil som 

presenteras i början av empiri avsnittet i syfte att ge en kortfattad sammanställning av 

respektive respondents uttryck inom respektive tema. För att minska risken för att ta citat 

ur sitt sammanhang inom respektive tema har intervjuerna även granskats i sin helhet 

gällande respektive respondents huvudpoänger inom de teman som behandlats.  
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6. Empiri 

 

Presentationen av empirin inleds med en empirisk översikt över hela det empiriska 

materialet med stödord inom respektive område för att underlätta för läsaren vid 

redogörelsen för materialet. Sedan följer en beskrivning av hur respondenterna ser på vad 

automatiseringen konkret innebär. Detta visade sig vara viktigt då en viss osäkerhet kring 

automatiseringen framkom vid sökandet av respondenter. Vidare så presenteras de risker 

som respondenterna stött på under revisionsprocessen till följd av automatiseringen, vilket 

påverkar hur de sedan bemöter dessa genom revisionsprocessen. Slutligen ges det en 

beskrivning av hur revisionsprocessen förändrats till följ av automatiseringen och 

huruvida den också blivit automatiserad.  

 

Totalt har nio respondenter intervjuats som underlag. Empirin beskrivs utifrån respektive 

respondent i ordning efter intervjudatum/respondent kod för att sedan sammanfattas utifrån 

de respondenter som har lika eller skilda meningar. Sedan har ytterligare två 

pilotintervjuer genomförts som delvis används i analysen och vid ett avsnitt gällande 

förtydligandet kring automatiseringen. 

 

 

   

Figur 4. Översikt över respondenterna 
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Figur 5. Empirisk översikt, bild 1 
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Figur 6. Empirisk översikt, bild 2 
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6.1 Automatisering 
 

Automatisering finns egentligen i nästan alla processer, men 

främst i hantering av order, inköp, faktura, eller i inköpscykeln 

såsom lager, lagertransaktioner och de bitarna (Respondent 5). 

 

Detta uttalande har inte varit lika självklart bland alla respondenter. Vår undersökande 

intervju med Olle Rydqvist, VD för redovisningsbyrån PE Accounting, som specialiserat 

sig på automatiska lösningar bekräftar det komplexa i att förklara och reda ut vad 

automatiserade systemen innebär:  

 

...vi är inte tillräckligt duktiga än på att förklara det på ett 

tillräckligt enkelt sätt (Olle Rydqvist - PE Accounting). 

 

Det råder en osäkerhet kring vad automatiseringen egentligen innebär men också till vilken 

grad redovisningssystemen har automatiserats. Detta har bekräftats när vi sökt efter 

respondenter med erfarenhet av automatiserade system. Under intervjuerna så har 

respondenterna kunnat ge en bättre beskrivning när vi tagit upp exempel. 

Missuppfattningen har ofta legat i att man tänkt att automatiseringen är en intelligent robot 

som tar beslut (AI), något som än så länge inte är så utvecklat.  

 

Vissa delar har ju funnits (länge). Man tänker inte på det längre 

(Respondent 2). 

 

Olle Rydqvist beskriver att automatiska system är något som tar en affärshändelse från 

början till slut i flera automatiska steg, exempelvis att fakturor samt monetära förändringar 

bokförs med korrekta underlag. Han menar att PE Accounting kan utföra hela 

processkedjan till skillnad från andra konkurrerande bokföringssystem som endast tar hand 

om specifika delar i kedjan.   
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6.1.1 Graden av automatisering 
 

Respondent 4, bekräftar bilden om att graden av automatisering varierar, genom att 

beskriva att de flesta stora affärssystem är antingen helt eller halv automatiserade. Men att 

det finns några mindre aktörer ute på marknaden som erbjuder helautomatiserade lösningar 

som bokar efter algoritmer. Exempel på automatiserade led är automatisk skanning och 

bokning av underlag samt periodiseringar, men respondent 4 menar att dessa kontrolleras 

av ett visst manuellt arbete även om de sker automatiskt. Det är främst resultatposter som 

automatiserats då automatiska system inte kan värdera balansposter. Respondent 9, 

bekräftar bilden av att graden av automatisering är väldigt spridd mellan företagen.  

Respondent 3, har erfarenhet av företag med helt manuella processer till delvis 

automatiserade, och beskriver hur kostnaden för automatisering blir för stor för de minsta 

företagen där det manuella arbetet blir billigare.  

 

Dem flesta har någon typ av automatisering. Sen är det väldigt 

spridd skillnad på̊ graden av automatisering (Respondent 9). 

 

6.1.2 Automatiseringens poster 
 

Respondent 1, ger exempel på de halv automatiserade systemen som denne har erfarenhet 

av dagligen, exempelvis så nämns Hogia, Visma, och SAP.   

 

Respondent 2, beskriver också hur större företag med utvecklade system har 

systemkopplingar med andra företag, och därmed kan göra köp direkt via 

ekonomisystemen. Hela kedjan sköts sedan automatiskt, inklusive attester när ordern 

matchar inkommen faktura.  

 

Respondent 3, tycker inte att själva automatiseringen har inneburit så stor förändring, 

utöver automatiska kopplingar för attester och betalningsflöden. Detta skiljer sig från de 

andra respondenterna.   
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Respondent 7, beskriver att de system som finns idag är hyfsat automatiserade. 

Programmet kan automatiskt leta fram belopp och moms, efter att först scannat vart 

organisationsnumret finns på fakturan. Därefter bokföra den och eventuellt matchar mot 

order, om ordersystem finns, vilket överensstämmer med den erfarenhet respondent 2 har. 

Respondenten beskriver att en mer standardiserad verksamhet är enklare att automatisera, 

och att det är liknande transaktioner som är automatiserade igenom företagen. 

 

Respondent 8, har sett att enkla transaktioner blivit automatiserade, såsom inkommande 

betalningar, automatiskt skapade och bokade kundfakturor samt fakturainläsning vid 

inköp. Där algoritmer tolkar fakturor och kvittoappar. 

 

Respondent 9, beskriver hur nästan alla flöden är automatiserade i någon grad, bland annat 

intäkter och lager men att värderingsposter inte är automatiserade.  

 

Det är mycket samma som är automatiserat, man har igenkända 

algoritmer som tolkar t.ex. fakturor och kvitton, som är exempel 

på det som är automatiserat. Sen att man till stor del försöker 

skapa fakturor i bokföringsprogrammet, så att det bokförs direkt. 

De processer som automatiseras är det inte så stor spännvidd på 

(Respondent 9). 

 

6.1.3 Automatiseringens begränsningar 
 

Respondent 4, beskriver hur systemen inte klarar av bedömnings poster. Det kan t.ex. var 

hur mycket företagen räknar med att få betalt av en specifik kund, men att det går att göra 

totala reserver automatiskt men inte post för post. Respondent 7 och 9, bekräftar bilden av 

att komplexa transaktioner, som kräver mer bedömningar, är svåra att automatisera. 

 

När du kommer in på bedömnings poster så kan inte systemen 

göra de bedömningarna. Hur mycket kommer ni få betalt av den 

här kundfakturan? Visst, du kan göra reserver automatiskt men 

inte post för post (Respondent 4).  
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6.1.4 Sammanfattning automatisering 
 

Alla nio respondenter har gett exempel på automatiserade transaktioner. Alla nämner att 

kund och leverantörsfakturor har blivit automatiserade, dock i olika grad. Exempelvis 

nämner respondent 2 och 7 att hela processen från order till betalning och leverans är 

automatiserad, medan respondent 4 beskriver att systemen ger bokningsförslag som sedan 

en ekonom måste kontrollera innan transaktionen äger rum. Respondenterna 5 och 9 

nämner att lager blivit automatiserat. Respondent 3, 4 och 9 beskriver hur graden av 

automatisering varierar mellan företagen från helt manuella system till halvautomatiska 

och helautomatiska. Respondenterna 4, 7 och 9 beskriver automatiseringens 

begränsningar, i form av att värderingsposter och komplexa poster som kräver 

bedömningar är svåra att automatisera. 

 

6.2 Risker 
 

Efter genomgång av det insamlade materialet har riskerna kunnat delas in i fyra olika 

teman. Dessa är risker som uppkommit på grund av; bristande kunskap av systemen, 

brister vid interaktion mellan systemen, oegentligheter i form av t.ex. manipulering samt 

yttre faktorer som inbrott, brand och hackning. Slutligen presenteras respondenternas 

uppfattning om hur riskerna förändrats i och med automatiseringen, om de minskat till 

följd av automatiseringen eller huruvida de är samma som tidigare. 

6.2.1 Bristande förståelse av systemen  
 

Den första risken; vad är det för person? Det är ofta viktigare än 

systemet. Kan den ekonomi? Erfarenhet? Är det en 

välrenommerad redovisningskonsult? Rykte? Går även igenom 

vad de har för system; är det standard eller hemmasnickrat? 

Excel? (Respondent 1). 

 

Respondent 1, utvecklar ovan citat vidare genom beskrivningen av att inte alla 

transaktioner sker via banken, och är automatiska. Detta missas av kunder med bristande 

kunskaper inom ekonomi och att risken ligger där, vid de manuella momenten.   
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Respondent 3, beskriver att det är en stor risk att revisorer litar allt för mycket på 

systemen, och brister i förståelse för hur det är uppbyggt samt att de behöver mer kunskap 

inom IT.  

 

Respondent 4, bekräftar delvis bilden av bristande förståelse och kunskap om systemen. 

Respondenten anser att den absolut största risken är felprogrammerade system som inte 

upptäcks.  

 

Respondent 5, beskriver att risken med automatiseringen är att användarna av systemen 

inte har tillräcklig förståelse. Respondenten menar att det finns en risk med automatiska 

processer vid stora företag med stora transaktionsvolymer. Några exempel på sådana risker 

är att löpande uppföljning inte sker kring hur de automatiska systemen fungerar, samt att 

kompetensen inte finns för att rätta de eventuella fel som uppkommit.  

 

De problem som kan uppstå som jag har sett har nästan alltid 

haft att göra med är att man inte har tagit del av de här grejerna 

löpande, utan det har tillåtits rulla på. Att det blivit fel och 

eftersom det oftast är ganska stora transaktionsvolymer samt 

hyggligt stora bolag så blir det ett väldigt besvärligt arbete med 

att utreda vad är det som har hänt, hur borde det ha sett ut och 

sen konstruera utifrån det (Respondent 5). 

 

Enligt respondent 6, behövs människor med kompetens för att förstå de automatiska 

systemen och säkerställa att det blir rätt, genom struktur för att bevaka systemen. Det finns 

risker när man förlitar sig på systemet såsom att man tappar kontrollen. Även att man 

förlitar sig på att revisorerna blir en del av företagens kontrollfunktion. Det finns en risk att 

företagen inte förstår de automatiska funktioner via Excel som tagits fram av tidigare 

anställda för länge sedan och att de har slutat.  

 

Men många gånger så är det så att de förlitar sig på att saker och 

ting bara funkar, och då får vi göra lite djupare granskningar. Att 

de ser oss som en del av sitt kontrollsystem. Där vill vi helst inte 

vara, men det är väldigt ofta så (Respondent 6). 
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Respondent 7, anser att brist på förståelse är den absolut största risken gällande 

automatiseringen. En högre grad av automatisering innebär att färre förstår och klarar av 

att granska den, vilket gör att man utgår ifrån att allt ska vara rätt. Parametrar ska ställas in 

och där är det lätt att det blir fel, t.ex. har revisorn erfarenhet av att företagen skrivit in 

felaktiga priser på vissa produkter och inte märkt detta på grund av automatiska processer.  

 

Ju mer automatiserad man blir desto färre är det som förstår och 

klarar av att göra den granskningen. Systemen utgår från att allt 

ska vara rätt (Respondent 7) 

 

Respondent 7, ger också flera exempel på hur bristen av kunskap och förståelse gällande 

systemen ger olika problem. Respondenten har erfarenhet av bland annat butiker där 

mycket är automatiserat på grund av stora transaktionsmängder. Användarna av systemen 

är redovisningsekonomer som bevakar, eller personal i butik som inventerar och lägger in 

fel kvantitet.  

 

Jag skulle säga att antingen blir det rätt eller också blir det 

väsentligt fel. För det är så med alla automatiserade fel, de blir 

större…./….Klarar inte personalen av att förstå vart felet 

kommer ifrån. Det kommer en rapport från systemet som de inte 

förstår och så vill dem inte berätta att de inte förstår, vilket gör 

att det bokas på OBS kontot, och så blir det jättefel (Respondent 

7). 

 

Respondent 8, ger en liknande beskrivning av risk med de automatiserade systemen och 

brist på kunskap. Där transaktionerna måste initieras av företagen i ett första skede, att det 

lätt blir fel där, när företagen inte förstår de system som de använder och är integrerade 

med. Processflödet är uppsatt så att det gör som de manuella processerna, med skillnaden 

att det automatiserade system inte har en duktig redovisningsekonom som plockar upp de 

fel som systemen gör.   
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Respondent 9, är som respondent 8, inne på att systemen måste vara korrekt kodade. Att 

rätt flöden skapas och att risken med automatiseringen är att den kan vara för 

standardiserad. Det är viktigt att undersöka vad som triggar de automatiskt bokade 

transaktionerna, vilket därmed kräver mer teknisk kunskap men att riskerna fortfarande är 

de samma.  

 

Men sen så påverkar och skapar det andra risker i en revision. 

Du tar bort det som vi tycker är skönt, den mänskliga faktorn. 

Men samtidigt ställer det än högre krav på att systemen är 

kodade och att det skapas rätt flöden (Respondent 9). 

 

6.2.2 Sammanfattning bristande förståelse av systemen 
 

Av de totalt nio respondenterna så nämnde hela åtta stycken risken med bristande 

förståelse av systemen. Tre av respondenterna såg risken med att man förlitar sig för 

mycket på att systemen gör rätt. Respondent 5 tog upp risken med att man inte 

löpande följer upp hur systemen fungerar, respondent 6 hade erfarenhet av att 

anställda bytts ut och att man förlorar kunskap om hur de automatiska processerna 

fungerar och att man förlitar sig på att revisorerna ska granska dessa istället. 

Felprogrammering, att systemen är kodade på fel sätt och triggar transaktionerna på 

ett felaktigt sätt eller att man lagt in felaktiga parametrar var en faktor som fyra av de 

intervjuade respondenterna tog upp som ett problem. Respondent 9 tog upp risken 

med att de automatiska systemen var för standardiserat kodade.  



 
47 

 

6.2.3 Oegentligheter (Behörigheter, manipulering)  
 

Någonstans så litar man på att systemet är rätt men frågan är om 

den som har gjort det, (användaren) har den haft möjlighet att 

ändra i systemet? (Respondent 1). 

 

Respondent 1, beskriver en risk i att revisorn har en övertro på systemen. Risken för 

manipulation finns där anställda ändrar behörigheter, utbetalningskonton. Därför måste de 

försäkra sig genom att gå igenom logglistor över förändringar som skett gällande t.ex. 

behörigheter och leverantörslistor. Det är viktigt att säkerställa att rapporter som 

tillhandahållits från företaget kommer direkt från systemet utan manipulering. 

 

Respondent 2, nämner flera gånger under intervjun risken med behörigheter och 

manipulation. Det är viktiga faktorer som respondenten måste granska och menar att 

brister inom detta område innebär att hela automatiserings konceptet faller, om obehöriga 

kan ändra bankgironummer efter att t.ex. blivit utpressade av utomstående. Respondenten 

menar att manipulering inte endast sker för egen vinning skull utan också efter 

utpressning. Problemet med automatiseringen ligger i huruvida man kan komma runt 

systemen och manipulera.  

 

Huruvida man har ändrat i logglistan blir ju väldigt viktigt för 

oss. Då har man kanske gått in och ändrat till att, nu har jag 

attestmöjlighet på 1 miljon, attesterar fakturan och ändrar sedan 

tillbaks till 100 tusen. Så ska du inte kunna göra för då faller hela 

konceptet (Respondent 2). 

 

Respondent 3, nämner kort att risken för manipulering är lika oavsett automatiserade eller 

manuella processer.  

 

Respondent 4, beskriver att man ser olika behörighetsnivåer som finns inom systemen. 

Vem som kan göra vad och kan se hur detta förändrats under året. Efter kontroller kan de 

lita på att systemen är korrekt.   
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Du kommer att se i de flesta systemen vilken person som har 

vilken behörighetsnivå samt vad man kan och inte kan göra. Det 

går att se lätt och att skriva ut rapporter på det, som vi gör 

stickprov på. Man tittar att det är så som det ska och är det då 

kan vi lita på det (Respondent 4). 

 

Respondent 5, nämner att de vanligaste problemen som uppstår vid automatisering är brist 

på förståelse av systemen. Manipulationer är ovanligt då användarna sällan kan göra de 

inställningar som krävs för att själva kunna få någon vinning av eventuella oegentligheter. 

Respondenten menar att eventuella oegentligheter inte är kopplade till automatisering utan 

snarare till lager, där anställda har tillgång till stöldbegärliga prylar.  

 

Respondent 6, ser ingen koppling mellan oegentligheter och automatisering.  

 

Respondent 7, nämner begreppet management override och olika sätt att kringgå systemen. 

Att automatiseringen inte har någon betydelse för de som sysslar med oegentligheter, 

vilket likt de som respondent 5 nämner om att det är kring lagret som oegentligheter sker. 

Även om en IT-revision görs, så hindrar det inte att anställda kan lägga upp manuella 

bokningar i systemen för t.ex. lager.   

 

Respondent 8, nämner risken för oegentligheter men gör inte någon koppling till 

automatisering.  
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Respondent 9, menar att automatiseringen innebär mindre risk för oegentligheter, då den 

mänskliga faktorn blir mindre. Respondenten ger exempel på syften till oegentligheter där 

ledande befattningar inom företaget försöker blåsa upp siffrorna för att få bonus. Men 

respondenten nämner också att även automatiseringen innebär en form av input av någon.  

 

Det man eliminerar till viss del är det som vi pratar om risk för 

oegentligheter. Den är mångt och mycket på grund av människor 

i ledande befattning eller andra som avsiktligt eller oavsiktligt 

gör så att det blir felaktiga siffror. Man kallar det för 

management override att man har incitament att blåsa upp 

siffrorna för att få bonus. Det skulle kunna vara för en säljare. 

Alternativt oegentligheter på annat sätt, att det blir fel och har 

man ett automatiserat flöde så möter den till viss del risken, ju 

mindre mänsklig faktor desto mindre blir den risken. Sen är det 

klart att någonstans kommer en input i det här (Respondent 9). 

 

 

6.2.4 Sammanfattning oegentligheter 
 

Gällande automatisering och oegentligheter så har respondenterna en delvis spridd syn. 

Respondent 1, 2 & 4, tar upp risken med manipulering och behörigheter till att ändra i 

systemen. De menar att det är lätt att kontrollera genom logglistor samt hur behörigheterna 

förändrats under året. Respondent 5, menar att manipulerings risken är låg på grund av 

kunskapsbristen gällande systemen. Oegentligheterna sker i lagret, vilket även respondent 

7 beskriver. Respondent 3 och 6, ser ingen koppling mellan automatisering och 

oegentligheter, medan respondent 9 ser att när den mänskliga faktorn blir lägre på 

transaktions flödena så minskar även risken för oegentligheter. 
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6.2.5 Interaktion mellan systemen 
 

Risken ligger inte i att informationen blir felaktig eller 

förvanskad utan det är att information inte blir fullständig 

(Respondent 5). 

 

Respondenten förklarar detta vidare med att ge exempel på att orsaker till att 

informationen blir ofullständig är uppdateringar, när två system ska prata med varandra 

samt att aktiviteter och transaktioner inte skedde på det sätt som man ursprungligen trott. 

Respondenten beskriver att det är svårt att att från början förutse alla situationer och 

händelser som kan uppstå, och menar att det alltid sker kontinuerliga uppdateringar och 

små förändringar av systemen och därmed påverkar informationens fullständighet. Detta 

problem beskrev även respondent 2 som gav ett exempel från en nyligen inträffad 

händelse: 

 

Vi hade ett stort kassasystem förra veckan där det levererades 

filer på natten, men det fick inte med vissa poster. Det märktes 

aldrig förrän när vi (revisorer) kom dit. Det stämde inte 

(Respondent 2). 

 

Respondent 3, nämner överförings risker men menar att dessa inte är automatiserade utan 

fortfarande manuella med samma risker som tidigare. Att man gör enkla avstämningar för 

att kontrollera dessa.   

 

Respondent 4, ser interaktionen mellan de automatiserade systemen som det största 

problemet där buggar uppstår. Att de olika systemen stöter på svårigheter när de 

interagerar med varandra och specifikt med redovisningssystemet, vilket leder till diffar 

som sedan revisorerna behöver kontrollera.  

 

Det är ett problem när det blir fel i systemen, när det inte blir 

som man tänkt sig. Det krävs ofta att olika system integrerar med 

varandra då blir det ofta lättare sagt än gjort …. /…. det leder till 

diffar så är det mer arbete för att reda ut det om vart det går snett 

(Respondent 4). 
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Respondent 6, nämner också att största risken gällande interaktionen mellan de olika 

systemen är huruvida informationen blir fullständig.  

 

Respondent 7, beskriver att redovisningsprocessen går väldigt fort med de automatiska 

systemen givet att informationen matchar. Det är inte alltid gör det t.ex. genom att 

information inte går iväg eller att uppdateringar förstör automatiska körningar.  

 

Respondent 8, tycker inte att de problem som uppkommer vid interaktion mellan 

automatiska system är en risk, utan att företagen hanterar dessa problem som upptäcks vid 

implementeringen av systemen.  

 

Respondent 9, menar att interaktionen mellan systemen snarare är en fråga om kodning 

och riskerna med felkodningar. 

 

6.2.6 Sammanfattning risker vid interaktion mellan systemen 
 

Riskerna vid interaktion mellan automatiska system skiljer sig något mellan 

respondenterna. Respondenterna 2, 5 och 6 nämner att risken vid interaktion mellan 

systemen är att informationen mellan dem blir ofullständig. Medan respondent 7 ser att 

risken är att information saknas snarare än att den är ofullständig, t.ex. genom att 

uppdateringar förstör automatiska körningar. Respondent 4 ser att systemen har buggar 

som leder till diffar medan respondent 9 uppfattar att felkodningar är orsaken till risker 

mellan systemen. Respondent 8 ser ingen risk utan menar att dessa problem hanterar 

företagen vid implementering av de automatiska systemen. Respondent 3 ser liknande 

risker gällande interaktion mellan systemen som tidigare innan automatiseringen. 
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6.2.7 Yttre faktorer (inbrott, brand, hackning)  
 

Respondent 1, beskriver att det finns mer risker än någonsin gällande cyber security. 

Risken för att bli hackad eller få dataintrång trots lösenord. Automatiseringen ökar 

företagens systemberoende där många system är ihopkopplade och kommer man åt ett 

system kommer man ofta åt de andra systemen.  

 

Säg att du är ett utvecklingsbolag som håller på med någon 

jättehemlig patent till någonting, och sen lyckas du få 

dataintrång som stjäl allting om din forskning. Det är verkligen 

förödande och är en risk i revisionen att de skulle bli av med all 

den här viktiga informationen (Respondent 1). 

 

Om man tar fram ett IT-granskningsprotokoll så kommer ni 

direkt se 44 risker som dem behöver hantera, t.ex. förlust av 

data, inbrott, brand samt kan man gå in och manipulera 

(Respondent 2). 

 

Respondent 3, menar att risken gällande att informationen försvinner från de automatiska 

systemen är densamma som tidigare då underlagen var i pärmar och kunde brinna upp.  

 

Respondent 4, nämner att dennes byrå har IT-revisorer som bedömer hur företagens IT 

miljö är gällande säkerhet och hur de fungerar. Respondenten ser att risken minskat på 

grund av digitaliseringen och gör ingen koppling till automatiseringen som sådan.  
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Respondent 5, menar att beroendet av de automatiska systemen skulle innebära totalstopp 

för många verksamheter och menar att det är en väldigt stor risk. Likt respondent 1 så 

innebär de automatiserade systemen att mer information finns tillgänglig att hämta då 

systemen är ihopkopplade med varandra.  

 

Det är väldigt få numera som skulle ha möjlighet att, om data 

skulle försvinna eller systemen slutar fungera, är det väldigt få 

som skulle ha förmågan att jobba vidare manuellt fullt ut. Det 

skulle förmodligen bli ett totalstopp i verksamheten och är 

givetvis en jätte risk där…./…. Det är lättare att ta ut en 

fullständig kunddatabas med all historik och bara knalla iväg 

med den, än det var på den tiden när informationen inte fanns 

automatiserat på det sättet (Respondent 5). 

 

Respondent 6, nämner kort IT-säkerhet och risken för hackning men fokuserar på att 

automatiseringen innebär ordning och reda, och att manuella processer tidigare också 

innebar risker.  

 

Respondent 7, menar att det är säkrare för mindre företaget med lagring i molnet där 

backuper sker löpande automatiskt. Medan större bolag står inför ökat hot om 

cyberattacker. Branschen för cyberattacker har gått spikrakt uppåt och att företagen har 

svårt att skydda sig mot dessa sofistikerade attacker. Anställda blir bland annat lurade att 

ange sina lösenord. 

 

Respondent 8, beskriver hur FAR nyligen börjat guida revisorerna gällande sina klienters 

cyberrisker, men att FAR är sent ute för att underlätta för revisorerna att arbeta med dessa 

risker.  

 

Känns inte professionell i mina ögon (Att FAR inte ger guidning 

hur revisorerna ska göra vid kundens risk för cyberattacker). Sen 

har de nyligen haft seminarier om cyberrisker och samarbeten 

för att hjälpa oss revisorer t.ex. med dem cyberrisker som vi står 

inför. Bland annat om hur vi förvarar kundernas data på våra 

servrar. Det kommer men det är väldigt sent (Respondent 8). 
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Respondent 9, beskriver också hur cyberattacker har ökat och hur dennes kunder 

återkommande utsätts för dessa, men att själva lagringen av informationen har blivit 

säkrare när den är digital.  

 

Det märker man, har några kunder hela tiden som utsätts och i 

den miljön där jag verkar så är det oftast att de hackar 

mailadresser. …. / …. Men sen är det ganska nytt det här så det 

med cyberattacker och de riskerna för intrång, det är klart att de 

ökar med tiden (Respondent 9). 

 

6.2.8 Sammanfattning yttre faktorer (inbrott, brand, hackning) 
 

Gällande de yttre faktorerna så är bilden gällande risk också spridd mellan respondenterna 

samt huruvida detta är kopplat till automatisering eller ej. Respondenterna 3 och 6 anser att 

riskerna är samma gällande inbrott, brand och cyberattacker jämfört med innan 

automatiseringen. Respondent 4 ser en minskad risk gällande lagring av information på 

grund av digitaliseringen och ser ingen koppling till automatiseringen. Respondenterna 7 

och 9 ser likt respondent 4 en minskad risk gällande lagring av informationen. Sex av 

respondenterna ser ett ökat hot om cyberattacker, och respondent 8 beskriver att 

kunskapen gällande riskerna från cyberhoten är låga. Rekommendationerna från FAR är 

bristfälliga och har inte börjat komma förrän nyligen fast cyberattacker varit ett problem 

länge. Respondent 1 och 5 gör en tydlig koppling mellan risken för cyberattacker och 

automatisering. Automatisering innebär interaktion mellan flera system vilket ger hackarna 

tillgång till mer information. Det skapar ett systemberoende av automatisering och när det 

blir problem för dessa innebär det ofta totalstopp för företagens verksamhet.  
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6.2.9 Totala risken  
 

Alla respondenter ställer sig positiva till automatiseringen och fyra respondenter beskriver 

hur automatiseringen i någon form förändrat och minskat den totala risken för fel inom 

företagen.  

 

Respondent 1, ser minskad risk vid användning av standardsystem. Dessa är granskade sen 

tidigare och att det känns mycket tryggare med en automatiskt genererad fil jämfört med 

en manuell. Automatiseringen innebär mindre risk för fel men säger också att om något 

som inte sticker ut är det nästan omöjligt att identifiera.  

 

Respondent 2, lyfte tydligt fram de positiva sidorna med automatisering och minskad risk. 

Respondenten menar att manipulations risken är 0 när ett system själv bokfört 

transaktionerna, och att risken minskar dramatiskt med användandet av automatiska 

system. Dessa är hårdkodade så man kommer inte runt dem. Automatiserade system 

innebär färre manuella moment vilket innebär att redovisningen blir säkrare.  

 

Riskerna för fel i själva transaktionsmängden går ner, risken för 

fel blir mer värderingsproblem (Respondent 2). 

 

Respondent 3, anser att det är ungefär samma risker med manuella och automatiska system 

men att det sker på olika nivåer. Respondenten ställer sig kritiskt till risken för att t.ex. ett 

kvitto fotograferas flera gånger och bokförs kan anses som ett väsentligt fel. Vidare menar 

respondenten att automatisering kan innebära redovisningsmässiga fel i vissa fall men att 

det sällan leder till missvisande bild.  

 

Respondent 4, menar att de flesta poster som automatiserats är resultatposter. Det är inte 

lika komplicerade jämfört med balansposter, som omfattas av bedömnings problematiken. 

Respondenten poängterar att revisorer i allmänhet är väldigt skeptiska till allt som sker 

inom företagen och att automatiseringen i sig inte utgör en stor risk för företagen.  
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Respondent 5, beskriver att det är samma risker som innan automatiseringen i form av 

oegentligheter. Men de automatiserade systemen bidragit till att kunna identifiera och 

särskilja just dessa risker mer effektivt och pekar på automatiseringens syfte, att minska 

risken för fel.  

 

Anledningen till varför man automatiserar är ju för att man vill 

minska risken för fel. Att det ska ske genom automatiserad 

process som sköts av en dator. Det funkar i regel bättre och med 

högre precision (Respondent 5). 

 

Då är det fortfarande generella saker som vid 

bokslutstransaktioner där man antingen bokför olika, man tar 

upp olika former av reserver i bokslutet för att hålla nere 

resultatet. Man vill spara till nästa period eller man låter bli att 

bokföra reserver fastän man skulle ha behövt göra det samt låter 

bli att skriva ner tillgångar som borde ha skrivit ned. Det är de 

där grejerna som även har varit traditionellt vanligt som är de 

största riskområdena i revisionen och det är det fortfarande 

(Respondent 5). 

 

Respondent 6, beskriver hur den totala risken för fel minskar då automatiska processer gör 

färre fel än manuella.  

 

Risken för att det ska bli fel minskar för varje människa du 

plockar bort (Respondent 6). 

 

Respondent 7, har aldrig varit med om att automatiska program har släppts utan att ha 

testats ordentligt. De uppkomna risker som sker på grund av automatiseringen t.ex. att 

systemen mappar fel hanteras direkt av företagen när de uppkommer. 

 

Respondent 8, intervju ger ingen information om de totala riskerna förändrats på grund av 

automatiseringen utan nämner endast att syftet med automatiseringen är att få 

informationen i realtid.  
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Respondent 9, menar att ju större automatiseringsgrad desto lägre blir risken och att många 

är positiva till automatiseringen. Den har minskat risken för fel då den tar bort den 

mänskliga faktorn.  

 

Beroende på hur smart avläsning som systemet klarar av att göra, 

att det blir för standardiserat. Men jag skulle säga att i mångt och 

mycket så minskar det risken. Destå större automatiseringsgrad 

så minskar risken generellt sätt. Sen gäller det att ha koll på vart 

de kvarvarande riskerna är. Det blir inte nya risker utan mer ett 

nytt förhållningssätt till det och en ny gransknings approach 

skulle jag säga (Respondent 9). 

 

Jag tror att man målar upp risker som inte finns. Eller målar upp 

risker som inte är större än andra risker…./….Det är mycket 

positivt och många är positiva (Respondent 9). 

 

6.2.10 Sammanfattning totala risken 
 

Respondenterna 1, 2, 6 & 9 ser en minskning av den totala risken hos företagen som 

kopplas till användning av automatiserade redovisningssystem. Respondenterna 3 och 5, 

till skillnad från de andra respondenterna, ser att den totala risken för fel är samma som 

tidigare, innan de automatiserade systemen, men respondent 5 menar att de automatiserade 

systemen innebär att det är lättare att identifiera oegentligheter, vilken minskar risken. 

Respondent 4 menar att då revisorer i allmänhet är skeptiska till det som ska granskas, så 

risken har inte ökat i och med automatiserade processer. Respondenten menar att man kan 

uttala sig om en större mängd transaktioner och att detta minskar risken. Respondent 7 

menar att eventuella uppkomna risker redan hanterats av företagen. Använda system är 

testade innan och därmed inte utgör risk. Inom de fyra teman gällande risk som 

identifierats och presenterats så har det varit störst samstämmighet gällande bristande 

kunskap av de automatiska systemen. Där har alla respondenter svarat väldigt likartat, att 

systemen är felkodade och att man litar på dem. Andra områden där svaren stämt överens 

bland många respondenter är att oegentligheter fortfarande är största riskfaktorn och att 

cyberattacker utgör en stor risk för företagen. 
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6.3 Revisionsprocessen 

 

I följande del kommer revisionsprocessen beskrivas utifrån det insamlade materialet med 

hänsyn till automatiska system. Först ges en genomgång av hur traditionell revision utförs 

vid företag med manuella transaktioner. Sedan ges en presentation av hur revisorerna 

hanterar företag med automatiska system, gällande de transaktioner som granskas, hur 

urvalet förändras samt vad man kan fokusera mer på. Avslutningsvis beskrivs huruvida 

automatiseringen påverkat revisionsprocessen till att bli automatiserad samt hur den 

eftersläpande lagstiftningen gällande automatiseringen påverkar revisionsprocessen. 

 

 

6.3.1 Revisionsprocessen vid manuella system  
 

Granskningen skiljer sig beroende på det företag som revisorn undersöker samt vad som 

ska granskas. Oftast är det mindre företag som har mer manuella moment jämfört med 

större företag, vilket påverkar revisionsprocessen. Företag med manuella system innebär 

en högre grad av substansgranskning med ett större antal stickprov menar respondent 1. 

 

Respondent 2, beskriver att man tidigare tog stickprov på säg 10 st av totalt 127 000 

transaktioner med låg säkerhet till följd.  

 

Respondent 3, menar att vid manuell bokföring så fokuserar de på redovisningsbristande 

kompetenser under revisionsprocessen. De kontrollerar att det är rätt person som utför 

arbetet, om personen vet vad den gör och varför. Respondenten beskriver att de får lägga 

på manuella redovisningsrisker utöver de företagsspecifika riskerna. Riskerna blir knutna 

till personalen och urvalet vid manuell bokföring ökar.  
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Respondent 5, beskriver hur revisionsprocessen vid bolag med lite automatisering blir 

traditionell detaljfokuserad granskning utan möjligheter till kreativa angreppssätt.  

 

Jämfört med de här mindre bolagen där man inte har någon grad 

av större inslag av automatisering, där det är mer eller mindre 

manuellt, där finns det oftast inte så många möjligheter att ta ut 

svängarna, eller vara mer kreativ när det kommer till själva 

granskningsåtgärderna. Där blir det oftast traditionella 

detaljfokuserade granskningsåtgärder som vi utför (Respondent 

5). 

 

Respondent 6, beskriver hur de under sommaren 2018 tagit bort arkivet med pärmar på 

kontoret. Vidare berättar respondenten hur man under 2012 hade allt revisionsarbete i 

pärmar, jämfört med att allt sparas digitalt idag, vilket återspeglar klienternas IT-miljö. 

Respondenten har olika stickprovsmatriser beroende på om företagen har en automatisk 

intern kontroll, eller manuell intern kontroll. Antalet stickprover vid manuella system ökar 

med ren substansgranskning där man ser på outputen. Vidare beskriver respondenten att 

automatiska processer till skillnad från manuella är mer konsekventa och därmed mer 

tillförlitliga.  

 
Metoden för hur vi granskar företagsinterna kontroll är inte 

jätteannorlunda beroende på om det är manuell eller automatiska 

system …. / …. Den stora skillnaden med att testa automatiskt 

och en manuell del av en process och en kontroll, den konkreta 

skillnaden skulle jag säga är antalet stickprov (Respondent 6). 

 

Har man väldigt mycket manuellt och måste sitta och grotta, det 

är lätt att missa skogen för alla träden (Respondent 9). 
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6.3.2 Revisionsprocessen vid automatiska system 
 

Vi granskar inte för att hitta fel, vi granskar för att se att dem har 

sådana rutiner att det aldrig blir fel .../… Oegentlighetsfrågorna 

blir viktigare och så har ju revisionsprocessen vridits om 

(Respondent 2). 

 

Det finns en samstämmig syn på hur revisionsprocessen förändrats på grund av 

automatiseringen. Respondenterna är eniga om att automatiseringen innebär att en större 

mängd transaktioner är korrekta och att de istället för att granska felaktiga transaktioner, så 

kan de granska de rutiner företagen har för den interna kontrollen. Mer tid kan läggas på 

granskning av oegentligheter och de poster som ger upphov till störst risk, det vill säga 

poster som kräver bedömning om framtiden samt värderingar.  

 

En av automatiseringens förutsättningar är att de transaktioner som omfattas av 

automatiseringen är standardiserade. Detta innebär att när företaget har mycket av 

redovisningen automatiserad är transaktionerna också i viss mån standardiserade. Detta 

möjliggör för revisorerna att utföra dataanalyser i större omfattning i början av sin 

revisionsprocess. Dataanalysen möjliggör för revisorerna att på ett effektivare sätt hitta 

avvikande transaktioner, som sedan hanteras när revisorerna besöker företagen. Tidigare 

har de letat felaktiga transaktioner ute hos företagen, vilket inneburit längre tid ute hos 

kund. Respondenterna anser att mindre tid men betydligt effektivare tid spenderas ute hos 

kund. Automatiseringen har möjliggjort för revisorerna att effektivt kontrollera de 

återkommande transaktionerna och kunna identifiera de riskfyllda transaktionerna såsom 

bedömnings och värderingsposter samt oegentligheter.   
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6.3.3 Transaktionernas spårbarhet 
 

Enligt respondent 1, innebär automatiseringen att transaktionerna blir mer spårbara. Att 

man kan gå in och se vem som har gjort vad och när i systemen, då det skapas historik och 

att allt loggförs. Detta gör att det går att följa hela flödet från början till start.  

 

Det är en förbättring till en mer säker hantering också, man ser 

exakt vem det är som varit inne och gjort något samt skrivit 

saker. Förut var det bara handskrivna dokument, och hade man 

inte skrivet sin signatur, så visste man inte om det var Kalle eller 

Lisa som hade dragit den slutsatsen (Respondent 1). 

 

Respondent 2, bekräftar bilden att ju mindre manuella momentredovisningen innehåller, 

desto mindre fel och lättare blir det att följa hela flödet när transaktionerna sker 

automatiskt.  

 

Respondent 4, beskriver hur man under hösten i revisionscykeln skaffar sig förståelse för 

företagen och dess flöden. Vilket blir lättare att följa med automatiserade system.  

 

 

 

6.3.4 Intern kontroll & stickprov 
 

Respondent 1, nämner att de har många stödfunktioner. Speciellt vid större företag 

genomför man IT-revisioner, där man gör en bedömning om att en IT-revision ger 

tillräcklig stor nytta. Detta gör att man inte behöver traditionellt substansgranska företagets 

transaktioner, trots en granskning av företagets system. Vid stora välkända system kan de 

förlita sig på standardsystem som testats och behöver då inte testa det vidare. En 

bedömning görs att dessa inte innehåller risker. När systemen blivit granskade så utförs ett 

färre antal stickprov jämfört om systemet har manuella processer.  
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Respondent 2, bekräftar detta och menar att IT-revisionen granskar systemet innan man 

åker ut till företaget. Då behöver man endast se till hur skriptet för ett system är gjort och 

sedan testa en transaktion för att säkerställa att det är korrekt. Respondenten beskriver 

vidare att granskningen blir mer övergripande på alla plan. Det är bättre och säkrare och ju 

mer automatiserade processer ett företag har desto bättre är det. Men att man som revisor 

får försöka finna kryphålen. Förberedelsearbetet har ökat, de identifierar problem innan de 

åker ut till kund och går sedan igenom dem på plats ute hos företagen. 

 

Ja den (revisionsprocessen) blir annorlunda. Den blir mer 

inriktad på IT och dataanalyser och intern kontroll än på 

substansgranskning …./…. Förr tror jag man kanske tittade mer 

på att det inte var fel, substansgranskning. Nu så är vi på väg 

bort från det där, den interna kontrollen och dataanalys blir 

mycket viktigare. Det är viktigare att se att, det där stämmer 

totalt med det där (Respondent 2). 

 

Respondenten beskriver att det inte går att göra en vettig granskning på exempel e-

handelsföretag. De har otroligt många små transaktioner vilket gör att man måste göra en 

dataanalys och avstämning. Däremot ser man huruvida det finns några manuella 

transaktioner och tar reda på varför har dessa gjorts manuellt, eftersom dessa ses som mer 

riskfyllda. Dessa transaktioner är ofta bedömnings poster gjorda av företagsledningen om 

framtiden och värderingar.  

 

Risken är ju företagsledningens bedömningar, där det kräver att 

någon går in och bedömer någonting om framtiden. Det kan vara 

en uppskjuten skattefordran, det är alltid komplicerat. Hur ska 

man värdera den och kommer vi gå med vinst nu i framtiden? 

Det är sådana saker vi tittar på (Respondent 2). 

 

Respondent 3, beskriver också en bild av att, när man kan, förlita sig på det automatiska 

systemet så utför man ett lägre urval på detaljgranskningen. Eftersom man inte förväntar 

sig fel men måste ändå komplettera med några kontroller av transaktioner, jämfört med om 

företaget har en lägre automatiseringsgrad och sämre intern kontroll.  
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Respondenten anser att den interna kontrollen kontrolleras under revisionsprocessen på 

likartat sätt, med intervjuer, följer transaktioner samt ser på företagens rutiner. Denna 

metodik är densamma oavsett om företaget har automatiska processer eller ej samt om det 

finns en bra intern kontroll, där man kan lita på det, innebär ett lägre urval och att fokusera 

på manuella transaktioner.  

 

Respondent 4, som kommer från ett av big 4 byråerna med tillgång till flertalet 

stödfunktioner vänder sig till IT avdelningen för att verifiera systemen. Det leder till att 

man gör bedömningen att företagets interna kontroll fungerar och därmed kan förlita sig på 

att outputen är bra, istället för att vända på alla kvitton. Respondenten tycker att den egna 

revisionsprocessen är densamma mot tidigare men att man måste se på systemen, hur de 

fungerar och hur säkra dem är. Metodiken gällande granskning av företagets interna 

kontroll är densamma som tidigare. 

 

Det är fortfarande vad revision idag är, det handlar väldigt 

mycket om att förstå bolagens verksamhet och hur alla flöden 

och så går (Respondent 4). 

 

Respondent 4, menar att man egentligen skulle kunna uttala sig med större säkerhet i 

revisionsberättelsen gällande en större transaktions massa istället för att transaktionerna i 

all stor väsentlighet är rätt.  
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Respondent 5, menar att automatiseringen innebär att färre stickprov kan tas men att det 

blir mer bakgrundskontroll i form av generella IT kontroller. Användandet av 

automatiserade system innebär att det blir lättare att identifiera vilka poster som sker 

manuellt. Man bedömer att risken är större för fel vid manuella bokningar och kan lägga 

mer fokus på dessa. Då klienternas system är mer automatiserade och strömlinjeformade 

blir det lättare att göra enhetliga dataanalyser.  

 

Det som är speciellt vid ett automatiserings case är att man går in 

och tittar vid ett tillfälle, vad och hur gör den här data eller 

funktionen, räknar den rätt? Hanterar den det på det sättet som 

företaget bestämt att den ska göra för att uppfylla det här 

kontrollbehovet…./…. Vi får nya och bättre möjligheter att ta 

oss an revision hos de här klienterna samt bättre möjligheter att 

fokusera på de områden där risken är som störst. Eftersom man 

klart kan avskilja vad är de manuella och vad är det automatiska 

och titta på det ganska snabbt och granska de automatiska 

transaktionerna och sen kan vi fokusera vårt arbete på där vi 

tycker nyttan är som störst (Respondent 5). 

 

Respondent 6, beskriver att många av företagen ser revisorer som sitt kontrollsystem och 

förlitar sig för mycket på sina automatiska processer. Respondenten uppger att metoden 

för granskning av företagens interna kontroll inte skiljer sig jämfört med manuella 

processer. Det enda som skiljer är antalet stickprov och att en annan kompetens behövs för 

att förstå systemen. IT-revisorer har använts länge men nu är det större krav på att även 

revisorn ska ha systemkompetens då även de mindre företagen fått mer automatiserade 

system där det inte är lönsamt att ta in IT-revisorer.  

 

Många gånger så är det så att de förlitar sig på att saker och ting 

bara funkar och då får vi göra lite djupare granskningar, de ser 

oss som en del av sitt kontrollsystem. Där vill vi helst inte vara, 

men det är väldigt ofta så (Respondent 6). 
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Respondent 7, granskar företagens interna kontroll genom att se vilka automatiska 

kontrollfunktioner som finns inbyggda i systemen och förståelse för transaktionerna från 

ax till limpa. Respondenterna särskiljer på process och interna kontroll, då processen 

förbättras med lägre risk till följd när automatiseringen plockar bort människor, men att 

den interna kontrollen försämras då företagen förlitar sig på processen och de automatiska 

systemen. Man använder sig av dataanalys där man analyserar större avvikelser och större 

transaktioner.  

 

Respondent 8, metodik gällande granskning av interna kontrollen skiljer sig inte beroende 

på huruvida företaget har automatiska system då revisionsstandarden inte skiljer sig, men 

att man vid automatiska system kan ta ut totala data och ser ett större urval.  

 

Det är fortfarande att man ska samla in och att någonting sker 

som det är sagt att det ska göras. Sen är det mer på frivillig basis 

att man är lite mer i framkant än vad revisions regelverket är, så 

man kanske gör då avvikelse kontroller att man begär ut data 

från systemet på aggregerad nivå som ger mig alla instanser av 

att den inte följer den här regeln. Att man kollar på ett större 

urval än vad revisions receptboken (ISA) säger (Respondent 8). 

 

Sedan beskriver respondenten att de väljer att granska systemen istället för 

substansgranskning om det är flertalet klienter som har samma system så det blir 

ekonomiskt lönsamt.  

 

Respondent 9, menar att automatiska systemen har egna kontroller som revisorerna 

granskar i form av rapporter. Själva systemen granskas av IT-revisorer inom 

revisionsbyrån. Substansgranskningen är den samma oavsett om företaget har 

automatiserad redovisning eller ej men substansgranskningen blir automatiserad. 

Träffsäkerheten på urvalet blir bättre då man med hjälp av dataanalys tar fram de 

transaktioner som sticker ut mest och väljer att testa dem istället för att slumpvis välja 

stickprov. Antalet stickprov är oförändrat.  
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Vi har medarbetare åt mer IT hållet som gör större del av 

granskningarna. Jag är bara en simpel revisor, sånt förstår jag 

mig inte på så exakt hur granskningen går till det sker i systemet, 

av folk som kan (Respondent 9). 

 

De automatiserade processerna innebär att revisorn frigör mer tid och kan få ett 

fågelperspektiv på granskningen, ser helheten och får en säkrare revisionsprocess. 

 

6.3.5 Sammanfattning revisionsprocess 
 

Totalt nämner fem av respondenterna behovet av IT-revision. Där granskar man hur 

systemen fungerar, speciellt om dessa är egenbyggda, och att fokus blir på den interna 

kontrollen av företagen och systemens inbyggda kontroller. Två av respondenterna nämner 

att det krävs mer IT kunskap idag jämfört med tidigare på grund av automatiserade 

processer. Flera respondenter beskriver hur transaktionernas spårbarhet ökar, då 

redovisningen är automatiserad. Respondent 8, från en mindre byrå, nämner att IT-revision 

genomförs när det finns en ekonomisk nytta av detta. Granskningen av IT-system minskar 

substansgranskningen och antalet stickprov som behöver göras. Sex stycken av 

respondenterna beskriver hur man kontrollerar den interna kontrollen och systemens 

funktion mer på grund av automatiseringen och att detta därmed minskar antalet 

stickprover. Respondent 2 och 5 beskriver hur man endast behöver ta stickprov på en 

transaktion för att bekräfta att en kontrollerad process fungerar som den är ämnad att göra. 

Respondent 9 menar att antalet stickprov är densamma men att man genom dataanalys får 

en högre träffsäkerhet på de poster som kan innehålla risker, och kan därmed ta stickprov 

på dessa. Respondent 7 nämner inte antal stickprov utan menar istället att om ett företag 

har många bedömningsposter så ökar granskningen. Sju av respondenterna nämner att de 

kan genomföra dataanalys i större omfattning nu när automatiseringen innebär mer 

standardiserade transaktioner och att fokus blir på manuella poster med större risk för 

oegentligheter samt de poster som omfattas av bedömningar/värderingar. Respondent 9 

beskriver hur automatiseringen frigör mer tid för revisorn och möjliggör att få ett 

helhetsperspektiv på företaget. 
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6.4 Revisionsprocessen, tiden ute hos företagen och det mänskliga mötet 
 

En av intervjufrågorna hade som syfte att identifiera eventuella risker som uppkommer när 

revisorerna får tillgång till mer underlag digitalt och huruvida detta innebär att de 

spenderar mindre tid ute hos kund. Respondenterna ansåg inte att det blev en ökad risk, 

däremot att revisionsprocessen förändrats på grund av mer digitaliserade och 

automatiserade processer. Flera av respondenterna beskriver hur automatiska och 

standardiserade transaktioner möjliggör för dataanalys som sker innan möte med 

företagen. Detta innebär att mindre tid spenderas ute hos företagen men att revisorerna kan 

lägga tid på mer kvalitativa frågor och avvikande poster. 

 

Respondent 1, beskriver hur revisionsprocessen förändrats och att mindre tid spenderas ute 

hos kund. Detta blir mer en affärsmässig risk då kunderna kan ifrågasätta revisorernas 

arbete när kontakten mellan revisor och kund blir mindre.  

 

Affärsmässig risk på så sätt att det blir svårare att ta betalt om 

dem inte ser vad jag gör. Har jag suttit hos dem i tre dagar så tror 

dem att man har jobbat med dem i tre dagar. Men har man suttit 

på kontoret i fem dagar då har dem inte sett det och då kanske 

det är svårare att motivera fakturan (Respondent 1). 

 

Respondent 2, beskriver också hur mycket av arbetet förbereds innan de åker ut till 

företagen. Det finns dock fortfarande en stor vinning av att vara ute hos kund och att 

revisionsprocessen inte har kommit till den nivån att all information är tillgänglig på 

distans. 

 

Vi förbereder väldigt mycket innan vi åker ut. Så alla såna där 

vanliga körningar som vi kan köra de har vi ju gjort (Respondent 

2). 
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Respondent 3, beskriver inte förändringen gällande revisionsprocessen och tiden som 

spenderas ute hos kund men betonar vikten av att möta företagen för att kunna fånga upp 

eventuella oegentligheter.  

 

Att man kan ställa obekväma frågor om t.ex. oegentligheter eller 

medvetna fel att någon sagt åt dig att göra något som inte är rätt. 

Det är lättare att svara nej på en sådan fråga via mail eller kanske 

till och med strunta i att svara. …./….Det mänskliga mötet 

fångar nyanserna (Respondent 3).  

 

Du måste vara där och hacka i deras system och se hur det här 

byggs ihop.../....vid mänskliga mötet fångar man upp följdfrågor 

och kan sätta det i kont.ext, men att maila är ett komplement. 

Man har det skriftlig att ni sa det för ni skickade det så bra att ha 

dynamiska möten. Allt som sker på distans har mer risker 

(Respondent 3). 

 

Respondent 4, beskriver på liknande sätt som 1 & 2 att automatiseringen möjliggjort för 

revisorerna att kunna förbereda mycket innan man åker ut till företagen och att tiden på 

plats blir effektivare.  

 

Så är det överstökat sånt som man egentligen inte behöver ha en 

face to face dialog med. För att sen åka ut till bolaget, prata och 

ha intervjuer och tittar på det man har hittat (Respondent 4). 

 

Respondenten menar också: 

 

Det gör också att du spar tid, det blir själva revision istället för 

att sitta ute hos kunden och titta på den här deklarationen. Man 

kanske inte behöver vara där 8 timmar en dag utan 5 timmar, att 

vara lite effektivare (Respondent 4).  
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Respondent 5, bekräftar bilden av att urvalet minskar när analys av data ökar och att tiden 

på plats ute hos företagen blir mer effektiv. Innan man åker ut har man kunnat arbeta fram 

kvalificerade frågor och konkreta frågeställningar.  

 

Vi lägger mer tid på att analyser data och hitta igen 

frågeställningar som verkligen är intressanta. Tycker ändå att vi 

har fått till en förbättring, för de kontakter som vi behöver ha 

med våra klienter. Det kommer i regel att handla mer om 

kvalificerade frågor och konkreta frågeställningar samt möjliga 

fel osv, snarare än att vi sitter där och tar upp tid och plats hos 

dem för att genomföra 100 tals stickprov (Respondent 5). 

 

Respondent 6, betonar vikten av att fortsätta spendera tiden ute hos företagen och nämner 

också att mycket av det förberedande arbetet kan ske på distans.  

 

Det blir mer att vi kan göra mycket jobb löpande på distans 

istället för att avsätta specifika veckor och tidpunkter…./…. Det 

behöver inte hänga ihop men det personliga mötet, som är 

ENORMT viktigt. Att man har en bra relation och dialog med de 

klienter man jobbar med (Respondent 6).  

 

Respondent 7, är den enda respondenten som anser att det kan föreligga en risk i att 

mycket av arbetet kan ske på egna kontoret, då man som revisor gärna vill göra arbetet på 

ett enkelt sätt vilket leder till att mindre tid kan ske ute hos kund. Respondenten beskriver 

vidare att det finns en risk i att man litar på revisionsbevisen istället för att spendera mer 

tid på att förstå det underliggande.  

 

Det är ett problem vi har idag. Det är alltid enkelt att göra det 

enkla och svårt att göra det jobbiga och vi vill gärna göra det 

enkla och skjuter på att göra det svåra (Respondent 7). 
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Respondent 8 beskriver: 

 

Det fysiska mötet ger mycket mer i form av kroppsspråk etc. 

(Respondent 8). 

 

Respondent 9, beskriver hur revisionsprocessen ändrats på så sätt att företagens material 

förbereds och kollas innan man åker ut till dem, att tiden som spenderas ute är kortare men 

mer kvalitativ.  

 

Vi har kunder där vi får in materialet till kontoret, kollar och gör 

våra körningar, sen åker vi ut och istället för att vi satt där i två 

dagar och bläddra massa pärmar så är vi ute en halv dag. Då 

sitter vi och pratar med företagen om verksamheten, hur det ser 

ut och hur de kan jobba framåt. Där kan de uppleva att vi sitter 

mindre på plats men vi ger dem mer kvalitativ tid (Respondent 

9). 

 

6.5 Sammanfattning revisionsprocessen, tiden ute hos företagen och det mänskliga 

mötet 
 

Av de nio respondenterna så nämner sex av dessa att automatiseringen leder till att 

företagens data kan analyseras på ett enklare sätt. Att mycket av revisionsprocessen sker 

förberedande innan de åker ut till företagen. Väl på plats har de tagit upp avvikande poster 

och har mer kvalificerade frågor och spenderar mindre tid ute hos företagen men att tiden 

är mer effektiv. Tre av respondenterna betonar vikten av att vara ute hos kund då det 

möjliggör för revisorerna att fånga mer nyanser i form av kroppsspråk och liknande vid de 

personliga mötena. Detta är något som är viktigt när fokus hamnar på oegentligheter och 

värderingsposter. 
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6.6 Har revisionsprocessen blivit mer automatiserad och löpande? 
 

Respondent 1, beskriver hur revisionsprocessen genomförs på liknande sätt, och att den 

fortfarande ser i backspegeln vid granskningen. Den har ännu inte blivit mer automatiserad 

och löpande.  

 

Det är fortfarande en revision och ändå en backspegel vid 

granskningen. Vi kanske fortfarande, även om det skulle gå, så 

granskar vi inte våra kunder dagligen. Om vi inte är mitt inne i 

revisionen, så kan det gå ett år innan vi tittar på nästa år. Då tittar 

man på vad som har hänt inte vad som händer idag (Respondent 

1). 

 

Respondent 2, nämner att det inte finns samma uppkopplingar till alla kunder och att 

revisionsprocessen inte har blivit mer löpande men att det är på väg dit. 

 

Däremot så skulle man komma dithän, att vi kan koppla upp oss 

under tiden mer så kanske man skulle kunna flagga upp om det 

händer saker löpande. Dit har vi inte riktigt kommit. Vi har inte 

riktigt de kopplingarna till kundernas stora system. Vi kan det på 

Fortnox men de är så små dem kunderna, det är inte där vi har 

problemen egentligen. Utan det är dem här som har SAP eller 

Oracle eller något åt det hållet. Det är på gång men vi har det 

inte. Där får vi åka ut eller få filer (Respondent 2). 

 

Respondent 3, bekräftar bilden:  

 

I dagsläget betyder det inte så mycket eftersom vi inte har 

realtidsverktyget (Respondent 3).  

 

Respondent 4, beskriver hur ansvarig revisor är uppdaterad under hela året, vad som sker 

och att tillgång till företagens realtidsdata inte gör någon skillnad i hur revisionen utförs.  
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Respondent 6, menar att revisionen är mer löpande idag då redovisningen är 

automatiserad, att den är i realtid men också mer korrekt och att analys på dessa bokningar 

blir mer korrekta.  

 

Respondent 7, tar upp faktumet att det inte finns teknologisk möjlighet för löpande 

automatisk revision idag varken från företagens sida eller revisionsbyråerna.  

 
Men det förutsätter att företaget har digitala processer, som gör 

det möjligt att göra den analysen löpande och att vi bygger 

system på revisionssidan så vi kan göra det. Det har vi inte idag 

(Respondent 7).  

 

Respondent 8, ser ingen skillnad i revisionsprocessen, att den blivit i mer realtid, trots 

användandet av automatiska avstämningsrapporter där man jämför huvudbok mot 

kontoutdrag t.ex.  

 

Respondent 9, skiljer sig jämfört med de andra respondenterna. Respondenten beskriver 

hur tillgång till företagens automatiska redovisningssystem med realtidsdata innebär att 

kunderna förväntar sig att revisorn är mer proaktiv. Att man måste levererar tidigare, vilket 

i sin tur nyligen har börjat ställa större krav på de egna automatiska processerna, för att 

kunna leverera. Respondenten tar upp exempel om hur nyligen introducerade robotar 

(2018) automatiskt stämmer av huvudbok mot kontoutdrag och liknande och beskriver hur 

framväxten av automatiska revisionsprocessen skett mycket snabbt.  

 

Ja, de ökar kraven på oss. Kunderna förväntar sig att när dem 

levererar mer i realtid så förväntar sig dem våran input mer i 

realtid. Där är det skillnaden att man ofta har ett loggin i deras 

redovisningssystem så vi brukar få läsbehörigheter så många 

kunder kan man följa mer i realtid och feedbacka på det …./…. 

Vilket ställer större krav på våra automatiserade processer att de 

kan leverera och frigöra människotiden (Respondent 9). 
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6.7 Sammanfattning löpande revision 
 

Endast en av respondenterna beskriver hur revisionsprocessen blivit mer löpande för de 

kunder som har anpassade automatiska system. Att revisorn har tillgång till redovisningen 

och att detta innebär krav på revisionsprocessen. Den behöver vara mer automatiserad för 

att kunden ska uppleva att den är i realtid. En av respondenterna beskriver att denne har 

tillgång löpande till sina kunders system i realtid men att det inte fått någon påverkan på 

revisionsprocessen än. Resterande sju respondenter anser sig inte ha sådan tillgång till sina 

kunders system än att revisionsprocessen blir löpande. 

 

 

6.8 Lagstiftning och revisionsstandarder 
 

En utav intervjufrågorna fokuserade på huruvida omgivningen följt med i 

automatiseringsprocessen och här har både respondenternas utgångspunkter och åsikter 

skilt sig. Ett flertal respondenter nämnde att lagstiftningen släpade efter och gav lagring av 

underlag som exempel. Att fysiska underlag ska sparas även fast det finns elektronisk 

medan andra tyckte lagstiftningen hängde med.  

 

Det ska finnas i den form det skapats i. Bokföringslagen har 

hängt med där, skulle jag säga. För den reglerar i vilken form 

och hur länge det ska vara (Respondent 1). 

 

Både Skatteverket och Bokföringsnämnden säger att det fysiska 

kvittot måste finnas. Det är en stor risk med just kvittohantering 

när den måste vara fysiskt. Det har varit samma i typ 20 år. 

(Respondent 3). 

 

Den andra utgångspunkten ett flertal respondenter beskrev var huruvida 

revisionsstandarderna var anpassade efter automatiska redovisningen och dess påverkan på 

revisionsprocessen.  

 

  



 
74 

 

Respondent 2, som arbetar med FAR, som tolkar revisionsstandarderna, anser att dessa 

inte följer med i utvecklingen av automatiserade redovisningssystem och hur man anpassar 

revisionsprocessen. Respondenten menar att reglerna är gjorda för hela världen, och att 

Sverige ligger fruktansvärt långt fram i jämförelse och att det därför går långsamt framåt.  

 

Hänger omgivningen med? Nej, det gör den inte. IASB sitter och 

jobbar med hur ISOrna ska vara uppbyggda. Vi gör helhets tester 

samt att vi göra sådana granskningar. Det är inte riktigt förberett 

för det, långsamma processer hänger inte med (Respondent 2). 

 

Respondent 4, tycker inte att revisionsprocessen har förändrats på grund av 

automatiserade redovisningssystem för att revisorn ändå behöver ha sina papper. 

 

Respondent 5, menar att de revisionsstandarder som finns inte alls är anpassad efter 

den dataanalysteknik som används alltmer under revisionsprocessen. Dataanalysen 

möjliggör för revisorn att uttala sig med större trygghet om väsentliga fel. Det är 

svårt att få analysen så att den uppfyller den traditionella mallen, att ställa upp en 

förväntad och acceptabel gräns för avvikelser när man egentligen kan se på hela 

populationen.  

 

Det är fortfarande en ganska traditionella approach …./…. det är 

så standarderna ser ut och det är så det är föreslaget att man ska 

jobba …. / …. De standarder vi har för analytisk granskning tror 

jag skrevs innan Berlinmuren revs. (Respondent 5). 

 

Respondenten menar till och med att man i vissa fall där det är större sannolikhet att 

Revisorsinspektionen skulle granska revisionsprocessen undviker att använda sig av 

tillvägagångssätt som ger ett säkrare underlag jämfört med traditionell granskning. 

Detta för att granskningen inte går ihop med revisionsstandarder.  

 

Respondent 6, bekräftar också bilden av att det är svårt som revisor att formulera sig 

kring granskningen vid användandet av dataanalys jämfört med substansgranskning 

Rekommendationerna har inte hängt med i den utvecklingen.   
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När vi jobbar med dataanalyser är det ett helt annat 

granskningssätt. Vi kan analysera stora datamängder och försöka 

hitta avvikelser. Det kan vara ganska svårt när man ska försöka 

formulera sig sen, när har vi gjort tillräckligt mycket? När 

känner vi oss komfortabla? Även om vi kan ha en egen 

uppfattning så kan det vara svårt att hitta stöd för det i de olika 

metodböckerna. Då är det lättare att kunna bocka av ex antal 

stickprover. Det finns många exempel tycker jag att det inte 

hänger med riktigt (Respondent 6).  

 

Respondent 7, beskriver att revisionen baseras på revisorns professionella bedömning. 

Dock nämner respondenten att det kan bli problem med Revisionsinspektionen, men att 

det generellt inte är ett problem. Detta skiljer sig mot uppfattningen respondent 8 har som 

menar att revisionsstandarderna förlitar sig alltför mycket på revisorns professionella 

bedömning. Det finns inte tydliga riktlinjer gällande IT-revision och hur man som revisor 

ska förhålla sig till automatiska interna kontroller. 

 

En personlig reflektion är att det är mycket inslag av vad man 

kallar revisorns professionella bedömning. Det tycker jag är 

frånvaro av definitioner, de har inte själva orkat tänka på 

scenarierna och mot åtgärderna. Man har inte tänkt klart utan 

man lämnar det till revisorn (Respondent 8). 

 

Respondent 9, menar att det inte finns något problem gällande revisionsstandarderna 

och revisionsprocessen vid automatiska system.  

 

De (ISORNA) påverkas egentligen inte speciellt mycket. De är 

inte skrivna på det sättet hur man ska göra utan att man ska göra. 

Det är mer riskerna, och riskerna kvarstår. Finns den här intäkten 

eller finns den inte. Det är en fråga man måste ta ställning till 

vare sig man har ett manuellt eller automatiskt flöde 

(Respondent 9). 
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6.9 Sammanfattning lagstiftning och revisionsstandarder 
 

Det finns stora skillnader i uppfattningen om omgivningen hänger med i automatiseringen 

eller inte. Respondenterna 1 och 3 tar upp kvittohantering som exempel där respondent 1 

menar att lagstiftningen hänger med medan respondent 3 inte gör det. Resterande 

respondenter tar istället utgångspunkt från revisionsstandarderna, från IAASB, där 

respondenterna 7 och 9 ansåg att de var skrivna på ett sådant sätt att de passar 

revisionsprocessen oavsett om företagen har automatiska system. Men även om 

revisionsprocessen är automatisk, den fokuserar på revisorns professionella bedömning. 

Respondent 8 är kritisk till att standarderna allt för mycket förlitar sig på revisorns 

professionella bedömning och misslyckas med att ge vägledning. Tre av respondenterna 

beskriver att standarderna inte är anpassade efter att revisionsprocessen blivit mer 

fokuserad på dataanalys och respondent 5 beskriver hur detta till och med påverkar dennes 

revisionsprocess. Man väljer traditionella granskningsåtgärder istället för 

helheltsgranskningar med hjälp av dataanalys, trots att den senare anses ge ett säkrare 

underlag. 

 

 

6.10 Sammanfattning empirin (automatisering, risk och revisionsprocess) 
 

De poster som automatiserats enligt respondenterna är kund- och leverantörsfakturor, hela 

processen från order till betalning samt lager. Respondenterna beskriver hur graden av 

automatisering varierar mellan företagen. Riskerna som respondenterna främst har nämnts 

kan delas in i fyra olika teman: bristande kunskap av systemen, brister vid interaktion 

mellan systemen, oegentligheter i form av t.ex. manipulering samt yttre faktorer som 

inbrott, brand och hackning. Störst samstämmighet finns gällande bristande kunskap av 

systemen samt oegentligheter och cyberattacker. Fyra av respondenterna har sett att 

automatisering av redovisningen har minskat den totala risken hos företagen. Två av 

respondenterna anser att automatiseringen inte påverkat den totala risken hos företagen 

men att det blir lättare att identifiera oegentligheter på grund av automatiserade processer 

vilket i sig minskar risken. Två respondenter menar att risker knutna till automatiseringen 

redan hanterats av företagen och att dessa inte påverkar revisorns process.  
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Respondenterna beskriver hur revisionsprocessen förändras till följd av automatiseringen 

genom att man granskas företagens interna kontroller som finns inbyggda de automatiska 

systemen och att antalet stickprov minskar. Istället genomförs dataanalys i större 

omfattning då automatiseringen innebär mer standardiserade transaktioner- Dataanalyserna 

kan ske förberedande innan de åker ut till företagen. Respondenterna fokuserar istället på 

de manuella posterna med större risk för oegentligheter, och kan därmed ställa mer 

kvalificerade frågor väl på plats hos företagen. Dock har inte automatiseringen inneburit 

att revisionsprocessen blivit mer löpande då det saknas en standardiserad tillgång till 

kundernas system samt att revisionsstandarderna inte promotar en automatisering av 

revisionsprocessen då den fortfarande är anpassad efter traditionell substansgranskning 

med många stickprov. 
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7. Analys 

 

7.1 Automatisering 
 

Automatisering av redovisningssystem handlar om flera olika processer men det råder 

ändå en osäkerhet kring exakt vad som menas med automatisering av redovisningssystem 

och till vilken grad systemen är automatiserade. Vissa system anses delvis automatiserade, 

där respondent 1 ger exempel som Hogia, Visma och SAP. Sedan finns det utvecklade 

system som ofta större företag har, med koppling till andra företag, vilket är något som 

respondent 2 beskriver som helautomatiserat. Det som har automatiserats är bland annat 

skanning av leverantörsfakturor, konteringar samt periodiseringar, men det finns en 

manuell kontroll enligt respondent 4. Enligt Kokina & Davenport (2017) kommer 

arbetsuppgifterna inom redovisning att bli allt mer övervakande.  

Carlsson J (2018) menar att med hjälp av smarta bokföringsprogram blir allt fler företag 

självgående inom bokföringen. Olle Rydqvist beskriver sitt system som helautomatiserat, 

vilken han menar är när systemet klarar av en affärshändelse från början till slut, helt 

automatiskt. Vissa delar har funnits länge, där respondent 2 menar att det är inget som man 

tänker på längre. Respondent 5 håller med om att automatisering funnits länge och att det 

är inom främst inköpscykeln såsom order, inköp, faktura samt lagertransaktioner. 

 

7.2 Risker 

En stor samsyn fanns mellan respondenterna att bristande förståelse för de automatiska 

systemen var en stor riskfaktor, där man förlitar sig för mycket på systemen, att systemen 

är felprogrammerade så de triggas av transaktionerna på ett felaktigt sätt och att 

information blir ofullständig när systemen interagerar med varandra samt att all 

information går att nås vid eventuella cyberattacker. Flera av dessa faktorer stöds av 

tidigare forskning som presenteras nedan.  

Automatiseringen är inte ett nytt fenomen men möjligheten att processa stora mängder 

information har börjat bli möjliga i nutid (Kokina & Davenport, 2017). Enligt empiriska 

studier gällande individers risktagande så innebär en högre grad av slöhet inom 

organisationer att man lättar på kontroller, att man förlitar sig på system och att de interna 

kontrollerna inte följs upp och kontrolleras, samt blir mindre rädd att misslyckas.  
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Vilket ökar benägenheten att experimentera och acceptera högre risker, samt att individer 

är mer benägna att ta större risker när man ansvarar för resurser som tillhör en organisation 

istället för den enskildas (March, 1991). 

Detta sammantaget styrker påståendet från flertalet respondenter att den mänskliga faktorn 

är något revisorn måste titta på för att bedöma risken då flertalet moment i redovisningen 

fortfarande är manuella trots automatisering. De risker som respondenterna i gemensamma 

drag uppfattade trots automatiserade processer var fortfarande knutna till den mänskliga 

faktorn i form av bristande kunskap hos användarna samt risken för oegentligheter. En 

annan faktor som ökar riskbenägenheten är tidigare framgångsrika risktagare som tenderar 

att ha en övertro till den egna förmågan (March, 1991) vilket bekräftar revisorernas bild av 

att det ofta finns en kunskapsbrist gällande förståelse av systemen som skapar risker för 

företagen. Respondent 3 nämner att det finns kunskapsbrister från revisorernas sida och att 

de behöver mer IT-kunskap, dock kommer respondenten från en mindre revisionsbyrå med 

mindre tillgång till IT-revisorer.  Vid en riskanalys inom automatisering i smarta hem var 

hela tre av de fyra riskfaktorer med stor sannolikhet att inträffa, mänskliga faktorer 

(Jacobsson et al, 2016). Detta överensstämmer med bilden respondenterna ger gällande 

riskfaktorer som fortfarande finns trots automatiska system. Vid granskning av 

revisionsjusteringar kom man fram till att de faktorer som väsentligt påverkade den 

inneboende risken hos företagen var företagsledningens bristande kompetens där man 

statistiskt kunnat påvisa ett direkt samband mellan ledningens kompetens och integritet 

(Ruhnke K & Schmidt M, 2014) vilket ytterligare bekräftar respondenternas bild av att den 

återstående risken vid automatiska system fortfarande är den mänskliga faktorn. Ruhnke K 

& Schmidt M, 2014 lyckades även hitta en svag koppling mellan revisions justeringarna 

och företagens ersättningssystem i form av bonus vilket bekräftar bilden av oegentligheter 

som en stor riskfaktor.  

Enligt Jacobsson et al kräver automatiseringen tredjeparts kopplingar i form av AIPer 

vilket ökar risken för felaktigt användande då information kan samlas in. Denna bild 

bekräftas utan respondenterna på två sätt. Först nämner flertalet respondenter risken med 

interaktion mellan systemen där informationen blir ofullständig t.ex när ett av systemen 

uppdateras och sedan inte kan prata med de andra systemen eller är felkodande vilket 

respondent 4 tog upp som det allra största risken med automatiska system. 
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Den andra riskfaktorn som respondenterna tog upp var risken för att företagen bli hackade 

och flertalet respondenter såg risken med att automatiseringen innebär att flera system 

måste vara ihopkopplade för att kunna fungera automatiskt och att detta ger potentiella 

hackare tillgång till mer information. Några respondenter menar att automatiseringen ökar 

systemberoendet vilket får större konsekvenser när något går fel. 

Ett sätt för att komma åt den känsliga informationen kom Jacobsson et al fram till berodde 

på de mänskliga faktorerna där dåliga lösenord och lättlurade samt slarviga användare gav 

upphov till risker vilket även några av respondenterna bekräftade.  

 

Dock var inte alla respondenter övertygade om att just automatiseringen givit upphov till 

denna risk, men som beskrivits ovan så blir skadan värre då mer information blir 

tillgängligt. Jacobsson et al kom fram till att den mjukvarusystemfaktorn där det fanns stor 

sannolikhet för inträffande av risker var otillräcklig ansvarsskyldighet genom att 

systemhändelser inte loggas och att det därmed saknas spårbarhet. Detta skiljer sig mot 

respondenternas uppfattning då automatiseringen av redovisningen ger en ökad spårbarhet 

av transaktionerna där allt som sker skapar historik och loggförs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Ökade riskfaktorer på grund av automatiseringen 

 

Respondenterna ställde sig positiva till automatiseringen och flertalet av dem beskrev hur 

automatiseringen minskat den totala risken för fel inom företagen då de automatiska 

transaktionerna innehåller färre fel. Respondenterna säger att man istället kan fokusera på 

de manuella transaktionerna med större risk för oegentligheter vilket blir lättare att 

identifiera med hjälp av automatiseringen.   



 
81 

 

Detta innebär att upptäcktsrisken minskar, dvs risken att revisorn inte finner de inneboende 

riskerna som heller inte upptäckts av företagens interna kontroller (Carrington, 2016 s97). 

Många utav intervjufrågorna har fokuserat på risker med automatiseringen, trots detta så 

har det kodats betydligt fler positiva uttryck (86 st) gällande automatiseringen jämfört med 

negativa (50 st) av empiri materialet. Den kvarstående risken som ökar mest och är svår att 

skydda sig emot där revisorns kunskaper även är begränsade är cyberrisker vilket 

ihopkopplas till automatiseringen då denna innebär flera ihopkopplade system för att 

kunna automatisera vilket ger tillgång till all information. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Faktorer som minskar den inneboende risken till följd av automatiseringen 

 

7.3 Revisionsprocessen 
 

Automatisering av redovisning ökar i nutid (Kokina & Davenport, 2017) och enligt 

Janvrin et al 2008 så uppmuntrar revisionsstandarder att utföra IT-revision vid sex 

omständigheter. Studier har påvisat att 24,5% av tillfrågade respondenter har tagit hjälp av 

IT-specialister vid en revision och kunde finna ett tydligt samband mellan systemens 

komplexitet och användning av IT-revision. Detta stämmer överens med den bild som fem 

av respondenterna gav som presenterats i empiriavsnittet. De bekräftar att automatiska 

system kräver mer IT-kunskap av revisorerna och att systemen granskas med hjälp av IT-

revision som ser på hur systemen fungerar och vilka risker de kan ge upphov till.   
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FAR beskriver hur den nya teknologin försvårar bedömningen om vad som finns bakom 

siffrorna, vilket också indikerar att det krävs mer IT-kunskap. 

Med hjälp av IT-revisionen så granskar man systemens inbyggda kontroller vilket ökar den 

interna kontrollen och får ned riskerna med felaktiga transaktioner. Valet av 

granskningsmetod bestäms av huruvida revisorn bedömer att den interna kontrollen är 

tillräckligt tillförlitlig samt vilken metod som är mest kostnadseffektiv (Carrington 2016).  

 

Denna bild bekräftas av bland annat respondent 8 som nämner att man genomför IT-

revision när det finns ekonomisk nytta. Sex av respondenterna beskriver att automatiska 

systemen innebär att man väljer att fokusera på att förstå hur den interna kontrollen 

fungerar och därmed också systemen och hur de bokför.  

Detta stärker revision som förbättring (Carrington 2016, s16-23), eftersom flertalet 

respondenter menar att de väljer att fokusera på den interna kontrollen för att försäkra sig 

om att den bidrar till en rättvisande bild. Därmed bekräftas bilden av att revisorn fungerar 

som försäkran för företagets ägare (Carrington 2016, s16-23). 

Genom att fokusera på den interna kontrollen så leder det till att antalet stickprov kan 

minska genom att säkerställa att processen är korrekt istället. Carrington 2016 nämner att 

man granskar i 4 steg för att bedöma den interna kontrollen där ett av stegen är förståelse 

för redovisningssystemet och dess inbyggda kontroller, där även substansgranskning ingår. 

Just substansgranskningen menar flera av respondenterna har förändrat till att omfattas 

mer av dataanalyser, dock skiljer sig den uppfattningen. Två av respondenterna beskriver 

hur man numera endast behöver ta stickprov på en transaktion för att bekräfta att 

transaktionen sker korrekt och att den interna kontrollen fungerar. Respondent 9 menar 

istället att man får en högre träffsäkerhet på de transaktioner som kan innehålla 

felaktigheter tack vare dataanalys, vilket påverkar väsentlighetsnivån. Förutsättningarna 

för att kunna genomföra dataanalys i större omfattning ökar på grund av automatiseringen 

då automatiseringen innebär mer standardiserade transaktioner menar respondent 7. Med 

hjälp av analytisk granskning kan revisorn se samband eller poster som sticker ut. 

Sambanden fungerar som revisionsbevis och kan tydliggöra riskområden eller öka 

förståelsen för verksamheten eller utvärdera andra granskningsmetoder (Carrington 2016). 

Detta bekräftas av de intervjuade respondenterna som med hjälp av dataanalys (t.ex. SIE 

filer som importeras in i analysverktyg) lättare kan identifiera avvikelser och ta stickprov 

med högre träffsäkerhet. Detta minskar revisionsrisken, då eventuella inneboende risker 

lättare kan identifieras.   
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En faktor som starkt påverkar risken för väsentliga fel är icke rutinmässiga transaktioner 

och genom enhetskontroll minskar kontroll risken (Ruhnke K & Schmidt M, 2014). De 

intervjuade respondenterna beskriver att automatiseringen gör så att det blir lättare att 

identifiera icke rutinmässiga transaktioner, vilket förändrar revisionsprocessen på det sättet 

att de automatiserade redovisningssystemen har inbyggda kontroller (Fortnox & PE 

Accounting) på de automatiserade transaktionerna. Starka interna kontrollsystem leder till 

en lägre kontrollrisk. Dock kan den inte elimineras helt då det alltid finns risk för 

mänskliga fel, när kontroller åsidosätts (Ruhnke K & Schmidt M, 2014). Vilket 

respondenterna fokuserar på genom att granska behörigheter och manuella transaktioner 

som kan vara föremål för manipuleringar. Manipuleringar och oegentligheter har visat sig 

vara en faktor för revisionsjusteringar där den inneboende risken ökar (Ruhnke K & 

Schmidt M, 2014). Ett starkt internt kontrollsystem som kontrollerar redovisningen 

minskar kontrollrisken (Ruhnke K & Schmidt M, 2014).  

Respondenterna är samstämmiga gällande hur revisionsprocessen förändrats och menar att 

felaktiga transaktionerna blir färre. Detta innebär att de inneboende riskerna minskar. Tid 

spenderas på att granska de interna kontrollsystemen som automatiserade systemen gör. 

Automatiseringen innebär att dataanalys möjliggörs och utförs i större utsträckning genom 

att transaktionerna blir mer standardiserade, vilket möjliggör för revisorerna att ta del av 

transaktionerna via SIE-filer och få ett helhetsperspektiv av företaget. Mer förberedande 

arbete i form av dataanalyser sker innan revisorerna åker ut till kund. För att därefter ta 

upp väsentliga problemområden och ställa kvalificerade frågor under kortare tid gällande 

oegentligheter och värderingsposter. Det mänskliga mötet är fortfarande viktigt under 

revisionsprocessen för att lära känna människorna som arbetar inom det företag som 

granskas anser respondenterna. Vilket bekräftas av de olika faktorer som påverkar 

individers riskbenägenhet och att riskbenägenheten ökar när man använder sig av 

organisationers resurser. (March, 1991) Om man inte förstår företagsledning och deras 

riskbenägenhet blir det svårt att avgöra i revisionsprocessen då manipulering av data 

mellan de automatiserade systemen är en riskfaktor. 
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Figur 9. Automatiseringens påverkan på revisionsprocessen 

 

 

7.4 Sammanfattning analys av revisionsprocessen 
 

Granskningsåtgärder som revisorerna ska bestämma sig för i samband med revisionen är 

granskning av företagets interna kontroll och-/eller substansgranskning. Med interna 

kontroller menas att revisorn säkerställer att transaktioner registrerats och dokumenterats 

på korrekt sätt. Här gör revisorn granskning av redovisningssystem och relaterade 

kontroller med hjälp av IT-revisionen. Vid substansgranskning granskar revisorerna 

underliggande transaktioner i resultat- och balansräkningsposterna. Detta kan göras på två 

sätt analytisk granskning och detaljgranskning, vilket brukar kombineras (Carrington, 

2016). Alla respondenter är eniga i att den interna kontrollen ökar och 

substansgranskningen minskar i förhållande till tidigare revisionsprocess i och med de 

automatiserade redovisningssystem. Då man nu fokuserar mer på kontrollen av systemen, 

interna kontrollen, och att dataanalyserna är mer effektiva. De menar även att de kan 

fokusera mer på inneboende risker såsom oegentligheter, men att automatiserade 

redovisningssystem minskar de manuella bokningarna och därmed oegentligheterna, vilket 

minskar den inneboende risken. Sammanfattningsvis så ger respondenterna en bild av att 

revisionsrisken minskar genom att automatiseringen påverkar och minskar de inneboende 

riskerna, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Detta stämmer väl överens med den teoretiska 

referensramen och dess förklaring till hur revisonsriskmodellen påverkas av diverse 

faktorer som hanterats i analysen.   
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Det som skiljer respondenternas svar från den teoretiska referensramen är att 

respondenterna uppfattar att automatiseringen ökar redovisningens spårbarhet, till skillnad 

från Jacobsson at al som funnit att det saknas spårbarhet vid automatisering av smarta 

hem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 10. Automatiseringens påverkan på revisionsriskmodellen 

 

 

7.5 Har revisionsprocessen blivit mer automatiserad? 
 

Automatiseringen har inneburit att företagen kan rapportera allt mer i realtid vilket ställer 

krav på att revisorn behöver säkerställa tillförlitligheten av realtidsinformationen 

kontinuerligt (Zhao N et al, 2004). Revisionsprocessen sker inte löpande enligt en 

majoritet av de tillfrågade respondenterna. Det saknas realtids verktyg för att kunna 

genomföra detta. Företagen har inte standardiserade teknologier i dagsläget och det skulle 

bli för hög kostnad att anpassa automatiska revisionsverktyg till de olika kunderna. Istället 

använder sig revisorerna av dataanalys som i stor mån fortfarande är manuell för att 

säkerställa tillförlitligheten.  

 

Däremot beskriver Brännström (2016) att redovisning i realtid innebär mer fokus på 

analyser, så ur den synvinkeln har revisionsprocessen blivit mer automatisk. Men 

revisionsprocessen har inte blivit automatiserad i samma takt som redovisningen visar 

svaren från de tillfrågade respondenterna. Endast en av respondenterna beskriver att 

tillgång till företagens information i realtid ställer krav på att revisionsprocessen sker 

löpande vilket ställer krav på de egna automatiska processerna. Dessa har växt fram under 

året 2018 i form av RPA robotar som stämmer av huvudbok mot kontoutdrag exempelvis. 

Detta krav överensstämmer med det som Zhao N et al 2004 kommer fram till.  
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Men underlaget med en respondent är för litet för att kunna dra några slutsatser gällande 

detta. Flertalet respondenter beskriver hur revisionsstandarderna från IAASB inte är 

anpassade efter en revisionsprocess som är mer fokuserad på dataanalys och automatik. 

En av respondenterna menar att det påverkar revisionsprocessen på så sätt att man 

använder sig av traditionella granskningsåtgärder istället för de mer effektiva säkrare 

helhets granskningarna med hjälp av dataanalys. Intervjun med VD för PE Accounting 

som tillhandahåller automatisk redovisningslösning för över 550 kunder och har kontakt 

med sina kunders revisorer, beskriver revisionsprocessen såhär:  

 

Min upplevelse är väl att revisorer än så länge inte har ändrat sig 

så mycket, de sitter och gör sin granskning precis som innan. 

Men det finns en enorm möjlighet om någon revisor skulle få 

förs sig att bli lite modern. Men arbetssätten har inte ändrats så 

mycket än, men det finns väldigt mycket stor potential 

övergripande …. /….Det jag tycker revisorerna behöver som blir 

framtiden sen “2.0”. Det är att revisionen borde i mångt och 

mycket vara att de ställer en massa automatiska frågor till oss 

genom vårt API. Det är ingen som har gjort än. Det beror väl lite 

på att det bygger på att systemtillverkarna än så länge …./…. det 

är svårt att räkna hem det i en sådan revisionsbyrå det är för få. 

Det behöver finnas ett tillräckligt stark business case (Olle 

Rydqvist, PE Accounting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Faktorer som påverkar en automatiserad revisionsprocess  
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8. Slutsatser 

 

Nedan presenteras de slutsatser som är kopplade till uppsatsens forskningsfrågor: 

Vilka risker stöter revisorerna på under revisionsprocessen, som uppstått till följd av 

automatisering och robotisering? Hur har revisionsrisken påverkats av automatiseringen 

och robotiseringen? På vilket sätt har automatiserade och robotiserade 

redovisningssystem förändrat revisionsprocessen? Har revisionsprocessen också blivit 

mer automatiserad?  

 

Enligt de intervjuade respondenterna är riskerna som uppstått till följd av automatiserade 

och robotiserade redovisningssystem främst att användarna har bristande kunskap om 

systemen vilket leder till felaktiga transaktioner. Interaktionen mellan systemen, som krävs 

för att transaktionerna ska kunna vara automatiska ses även den som en riskfaktor. Detta 

då överföringen av information mellan transaktionerna är ofullständiga. Eftersom flera 

system interagerar mellan varandra för att skapa automatiska transaktioner så kommer 

eventuella cyberhackare åt mer information. Samtidigt är företagen mer systemberoende 

när automatiska redovisningssystem används. Detta ser de intervjuade respondenterna som 

en stor risk. Däremot så anser man att revisionsrisken har minskats då automatiserade 

transaktioner innehåller färre fel. De manuella transaktionerna minskar och därmed risken 

för oegentligheter, vilket är lättare att identifiera för revisorn och som innebär en lägre 

inneboende risk. Revisionsprocessen har förändrats genom valet av granskningsåtgärder. 

Man spenderar mer tid på att kontrollera den interna kontrollen som ofta finns inbyggda i 

systemen och använder sig av IT-revision, vilket ger en lägre kontrollrisk. 

Automatiseringen innebär även att transaktionerna är standardiserade vilket gjort att 

dataanalys används i större utsträckning jämfört med tidigare traditionell granskning med 

stickprover. Fokus kan istället ligga på de manuella transaktionerna där större risk för 

oegentligheter finns samt värderingsposter. När det blir fel med de automatiska 

transaktionerna så påverkar det flera transaktioner vilket är lättare att upptäcka och ger en 

lägre kontrollrisk. 
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Däremot beskriver respondenterna en revisionsprocess som inte är automatiserad och sker 

löpande, detta då revisorernas kunder inte har standardiserade teknologier. Det skulle 

innebära en för hög kostnad för revisionsbyråerna att anpassa en automatisk revision efter 

de olika kunderna. Revisionsprocessen är mer inriktad på dataanalyser på grund av 

automatiseringen, vilket i viss mån kan ses som en mer automatiserad revisionsprocess. 

Men flera respondenter menade att revisionsstandarden inte var anpassad för dataanalyser 

och en mer automatisk revision vilket påverkade revisorerna att använda sig av mer 

traditionella granskningsåtgärder för att uppfylla revisionsstandarderna. En automatiserad 

revisionsprocess ligger i dagsläget i framtiden men börjar ta små steg i form av RPA 

robotar som gör automatiska avstämningar mellan exempelvis bank och huvudbok.  

 

 

8.1 Avslutande diskussion 
 

Att arbeta med denna uppsats har varit väldigt intressant då ämnet ligger i tiden, där det 

fortfarande kommer ske många förändringar både för företagen, men också inom 

revisionsbyråerna. Företagen förväntas utveckla sina automatiska processer vilket kan 

påverka revisionsprocessen ytterligare i form av löpande revision. Vi anser att våra 

forskningsfrågor har kunnat besvaras, och att svaren har en logisk koppling till de avsnitt 

som presenterats i den teoretiska referensramen. Flertalet av respondenterna hade 

överensstämmande svar inom flera teman, vilket gjort att vi känt tillit till våra slutsatser.  

 

Svårigheten i uppsatsen har i första hand handlat om att definiera automatisering av 

redovisning, och att inte blanda ihop detta med digitaliseringen. Den andra svårigheten har 

varit att hitta lämpliga respondenter som verkligen har erfarenhet av automatiserade och 

robotiserade redovisningssystem, och inte bara generell digitalisering. Denna problematik 

gav upphov till två saker som vi önskar hade varit annorlunda gällande denna uppsats. Den 

första är att det var svårt att finna revisorer att intervjua som kände att de hade tillräcklig 

med erfarenhet av automatiserade system. Vetskapen om detta gjorde att vår ursprungliga 

tanke om att komplettera uppsatsen med en kvantitativ enkät inte genomfördes då vi 

bedömde att det skulle bli allt för svårt att nå fram till respondenter som verkligen hade 

erfarenhet.   
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Det andra problemet som vi önskar hade sett annorlunda ut gällande uppsatsprocessen var 

att vi skickade ut intervjuguiden innan genomförandet av intervjun. Detta efterfrågades av 

respondenterna och vi behövde även säkerställa att de var lämpliga med tillräcklig kunskap 

och erfarenhet av automatiserade system. Istället borde vi ha skickat ut en bantad form av 

intervjuguiden som inte innehöll de specifika frågorna, utan vilka teman vi tänkt fråga 

efter. En utav våra intervjufrågor var inom vilka branscher som automatiseringen kommit 

längre. Genom att finna respondenter som granskade företag inom dessa branscher hade vi 

kunnat säkerställa erfarenheten av automatiseringen. Exempel på branscher som kommit 

långt i automatiseringen var bl.a. finansbranschen, telecom, e-handelsföretag samt företag 

med många transaktioner t.ex. livsmedelsbutiker.  

 

Som nämnt i början så var ett problem att särskilja automatisering och digitalisering vilket 

vi ständigt fick tänka på under intervjuerna för att se till att de verkligen samtalade om 

automatisering.  I de delar som respondenterna ändå diskuterat digitalisering, har vi kritiskt 

granskat dessa och exkluderat från empirin i största möjliga mån. Särskiljningen av 

automatisering och digitalisering har även varit viktig att ha i bakhuvudet när det gällde att 

hitta information till uppsatsen. 

 

 

8.2 Förslag på framtida forskning 
 

Branscher med mer automatiserade processer enligt respondenterna är e-handelsföretag, 

telecom & finansföretag. Framtida forskning kan fokusera på revisorer som har kunder 

inom dessa branscher för att säkerställa ytterligare att respondenterna har erfarenhet av 

automatiserade system. Andra förslag på framtida forskning är att undersöka 

lagstiftningens påverkan på revisionsprocessen och vilka konsekvenser detta medför. Inom 

ramen för denna uppsats blev vi varse om att några respondenter upplevde att det fanns ett 

hinder i revisionsstandarderna för att möjliggöra utvecklingen av en mer automatiserad 

revision. Annat förslag på framtida forskning är att genomföra liknande forskning om fem 

år när automatiseringen utvecklats mer och finns på fler företag.



 

 

 

9. Källförteckning 

 

Bergman P. (2016). Automatisera din bokföring. 

http://www.ekonomi-info.nu/automatisera_din_bokforing_13733.asp [2018-11-24] 

 

Björnlund, F. (2018). Elon Musk: “Överdriven automation var ett misstag”. Ny Teknik, 16 

april.https://www.nyteknik.se/automation/elon-musk-overdriven-automation-var-ett-misstag-6909708 

[2018-11-28] 

 

Bryman A & Bell E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 3 uppl, Stockholm: Liber. 

 

Brännström D. (2017). Så påverkar digitaliseringen branschen. Revisionsvärlden, 15 december. 

https://revisionsvarlden.se/sa-paverkar-digitaliseringen-branschen/  

 

Brännström D. (2016). Revisorns tre steg in i framtiden. Balans, 20 januari.  

https://www.tidningenbalans.se/ledare/revisorns-tre-steg-framtiden/  

 

Carlsson, J. (2018). Digitalisering och redovisning - Redovisningskonsultens framtid. AGERAS, 

[blogg]19 juni. 

https://www.ageras.se/blogg/framtidens-redovisningskonsult-jobb-i-en-digitaliserad-omvarld [2018-11-

24] 

 

Davenport, T. H & Kirkby, J. (2015). Beyond Automation. https://hbr.org/2015/06/beyond-automation 

[2018-11-24] 

 

Davenport, T. H & Kirkby, J. (2016). Just How Smart Are Smart Machines?. MITSloan Management 

Review, 57(3), ss. 21-25 DOI: http://mitsmr.com/1SPyBNL 

 

Deloitte. (2018). Center for Controllership undersökning. https://www.prnewswire.com/news-

releases/finance-and-accounting-robotic-process-automation-a-priority-as-over-half-plan-to-improve-

digital-controllership-in-2018-300595119.html [2018-11-28] 

  

http://www.ekonomi-info.nu/automatisera_din_bokforing_13733.asp
https://www.nyteknik.se/automation/elon-musk-overdriven-automation-var-ett-misstag-6909708
https://revisionsvarlden.se/sa-paverkar-digitaliseringen-branschen/
https://www.tidningenbalans.se/ledare/revisorns-tre-steg-framtiden/
https://www.ageras.se/blogg/framtidens-redovisningskonsult-jobb-i-en-digitaliserad-omvarld
https://hbr.org/2015/06/beyond-automation
https://www.prnewswire.com/news-releases/finance-and-accounting-robotic-process-automation-a-priority-as-over-half-plan-to-improve-digital-controllership-in-2018-300595119.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/finance-and-accounting-robotic-process-automation-a-priority-as-over-half-plan-to-improve-digital-controllership-in-2018-300595119.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/finance-and-accounting-robotic-process-automation-a-priority-as-over-half-plan-to-improve-digital-controllership-in-2018-300595119.html


 

 

 

Deloitte. (2018). The robots are waiting. Are you ready to reap the benefits? The Creative Studio at 

Deloitte, London.  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/technology/Deloitte%20The%20robots

%20are%20waiting.pdf [2018-11-28] 

 

Denscombe M. (2014) Forskningshandboken För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 3. Uppl, Lund: Studentlitteratur 

 

Eriksson, G. (2017). Automatisk bokföring – för dig som anser att tid är pengar. 

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/bokforing/automatisk-bokforing [2019-01-03]  

 

FAR. (2013). Kairos future. Framtidens rådgivning, redovisning och revision - en resa mot år 2025.  

https://www.far.se/globalassets/pdf-ovrigt/branschen-2025/framtidens-radgivning-redovisning-och-

revision---kairos-futures-rapport.pdf [2018-10-30] 

 

FAR (2016). Kairos future. Nyckeln till framtiden - framtidens redovisning, revision och rådgivning i 

det digitala landskapet.  

https://www.far.se/globalassets/trycksaker-pdf/nyckeln-till-framtiden_uppslag.pdf [2018-10-30] 

 

FAR Online. ISA 315  

https://www.faronline.se/dokument/i/isa315/?q=isa%20315 

 

FAR Online. ISA 330 

https://www.faronline.se/dokument/i/isa330/?q=isa%20330 

 

Fortnox. (u.e) Program. https://www.fortnox.se/program/ [2019-01-03] 

 

Heickerö, R. (2015). Automatiseringen skapar nya faror. Svenska Dagbladet, 24 april.  

https://www.svd.se/automatiseringen-skapar-nya-faror [2018-11-28] 

 

Jacobsson, A. Boldt, M & Carlsson, B. (2016) A risk analysis of a smart home automation system. 

Future Generation Computer Systems, 56, ss. 719-733. https://doi.org/10.1016/j.future.2015.09.003 

  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/technology/Deloitte%20The%20robots%20are%20waiting.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/technology/Deloitte%20The%20robots%20are%20waiting.pdf
https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/bokforing/automatisk-bokforing
https://www.far.se/globalassets/pdf-ovrigt/branschen-2025/framtidens-radgivning-redovisning-och-revision---kairos-futures-rapport.pdf
https://www.far.se/globalassets/pdf-ovrigt/branschen-2025/framtidens-radgivning-redovisning-och-revision---kairos-futures-rapport.pdf
https://www.far.se/globalassets/trycksaker-pdf/nyckeln-till-framtiden_uppslag.pdf
https://www.faronline.se/dokument/i/isa315/?q=isa%20315
https://www.faronline.se/dokument/i/isa330/?q=isa%20330
https://www.fortnox.se/program/
https://www.svd.se/automatiseringen-skapar-nya-faror
https://doi.org/10.1016/j.future.2015.09.003


 

 

 

Janvrin, D. Bierstaker, J. & Lowe, J. (2008). An Examination of Auditor Technology Usage and 

Perceived Importance, Accounting Horizons, 22, ss. 1-21. https://doi.org/10.2308/acch.2008.22.1.1 

Karlsson, H. (2018). “Chockerande hur mycket som hanteras manuellt”. Revisionsvärlden 

https://revisionsvarlden.se/chockerande-hur-mycket-som-hanteras-manuellt/ [2018-11-20] 

 

Kättström, D. (2016) Digitaliseringen förändrar hela vår värld. Forskning, 12 april. 

https://www.forskning.se/2016/04/12/digitaliseringen-forandrar-hela-var-varld/ [2018-11-20] 

 

Lantz A. (2013). Intervjumetodik. 3.uppl., Lund: Studentlitteratur. 

 

Leijonhufud, J. (2017) ”Vi ska göra redovisningskonsulter arbetslösa”. DI Digital, 17 maj 

https://digital.di.se/artikel/vi-ska-gora-redovisningskonsulterna-arbetslosa [2018-10-28] 

 

March,. J.G. (1991). How Decisions Happen In Organizations. Human-Computer interaction, 6(2), ss. 

95-117. https://doi.org/10.1207/s1532705/hci0602/ 

 

OECD. Job Creation and Local Economic Development 2018  

https://read.oecd-ilibrary.org/employment/job-creation-and-local-economic-development-

2018_9789264305342-en#page1 

 

Rîndașu, M. S. (2017). Emerging information technologies in accounting and related security risks – 

what is the impact on the Romanian accounting profession. Accounting and Management information 

systems,16(4), ss. 581-609. http://dx.doi.org/10.24818/jamis.2017.04008 

 

Ruhnke, K & Schmidt, M. (2014). Misstatements in Financial Statements: The Relationship between 

Inherent and Control Risk Factors and Audit Adjustments. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 

33(4), ss. 247-269. https://doi.org/10.2308/ajpt-50784 

 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju - från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber 

 

Singh, H. (2017) Vad är SIE och hur används det? PwC [blogg], 17 jan. 

https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/vad-ar-sie-och-hur-anvands-det 

[2018-12-02]   

https://doi.org/10.2308/acch.2008.22.1.1
https://revisionsvarlden.se/chockerande-hur-mycket-som-hanteras-manuellt/
https://www.forskning.se/2016/04/12/digitaliseringen-forandrar-hela-var-varld/
https://digital.di.se/artikel/vi-ska-gora-redovisningskonsulterna-arbetslosa
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/job-creation-and-local-economic-development-2018_9789264305342-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/job-creation-and-local-economic-development-2018_9789264305342-en#page1
http://dx.doi.org/10.24818/jamis.2017.04008
https://doi.org/10.2308/ajpt-50784
https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/vad-ar-sie-och-hur-anvands-det


 

 

 

Svensk Verkstad. (2018). Digitalisering - hur ska industrin möta utmaningarna?, 27 mars.  

http://www.svenskverkstad.se/digitalisering-hur-ska-industrin-mota-utmaningarna [2018-11-28] 

 

Svensson Bokelund, U. (u.e). Automatiserad bokföring gör inte redovisningsbyrån överflödig. Easyfairs 

[blogg] 

https://www.easyfairs.com/ekonomi-foeretag-2018/ekonomi-foeretag-2018/blog/automatiserad-

bokfoering-goer-inte-redovisningsbyraan-oeverfloedig/ [2018-11-25] 

 

Taipaleenmäki, Jani. Seppo, Ikäheimo. (2012). On the convergence of management accounting and 

financial accounting - the cole of information technology in accounting change. 14(4), ss. 321-348. 

https://doi.org/10.1016/j.accinf.2013.09.003 

 

Tjora A. (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap, Kvalitativ forskning i praktiken. 

Studentlitteratur AB, Lund 

 

TT. (2010). Tesla stoppar produktionen av Model 3. Ny Teknik, 17 april.  

https://www.nyteknik.se/automation/tesla-stoppar-produktionen-av-model-3-6909759 [2018-11-28] 

 

Vasarhelyi. A. M. (1984). Automation and Changes in the Audit Process, A journal of practice & 

Theory, 4(1). DOI. 

http://accounting.rutgers.edu/MiklosVasarhelyi/Resume%20Articles/MAJOR%20REFEREED%20ART

ICLES/M08.%20automation%20and%20changes%20in%20audit%20process.pdf 

 

Wernerman M. (2006). Revision - En praktisk beskrivning. FAR, Juli  

https://www-faronline-

se.till.biblextern.sh.se/dokument/r/revision_en_praktisk_beskrivning/?q=revisionsstandard%20401 

 

Wil M. P. van der Aalst et al. (2018). Robotic Process Automation. Bus Inf Syst Eng 60(4):269–272. 

https://aisel.aisnet.org/bise/vol60/iss4/1 

 

Wilson R.A & Sangster A. (1992). The automation of accounting practice. Journal of Information 

Technology,7(2) ss. 65-75. https://doi.org/10.1057/jit.1992.11 

 

Wint. (u.e). Äkta automaitiserad bokföring. https://www.wint.se/sa-funkar-det. [2019-01-03] 

 

Yin K. R (2011) Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur.  

http://www.svenskverkstad.se/digitalisering-hur-ska-industrin-mota-utmaningarna
https://www.easyfairs.com/ekonomi-foeretag-2018/ekonomi-foeretag-2018/blog/automatiserad-bokfoering-goer-inte-redovisningsbyraan-oeverfloedig/
https://www.easyfairs.com/ekonomi-foeretag-2018/ekonomi-foeretag-2018/blog/automatiserad-bokfoering-goer-inte-redovisningsbyraan-oeverfloedig/
https://www.sciencedirect.com/science/journal/14670895/14/4
https://doi.org/10.1016/j.accinf.2013.09.003
https://www.nyteknik.se/automation/tesla-stoppar-produktionen-av-model-3-6909759
http://accounting.rutgers.edu/MiklosVasarhelyi/Resume%20Articles/MAJOR%20REFEREED%20ARTICLES/M08.%20automation%20and%20changes%20in%20audit%20process.pdf
http://accounting.rutgers.edu/MiklosVasarhelyi/Resume%20Articles/MAJOR%20REFEREED%20ARTICLES/M08.%20automation%20and%20changes%20in%20audit%20process.pdf
https://www-faronline-se.till.biblextern.sh.se/dokument/r/revision_en_praktisk_beskrivning/?q=revisionsstandard%20401
https://www-faronline-se.till.biblextern.sh.se/dokument/r/revision_en_praktisk_beskrivning/?q=revisionsstandard%20401
https://aisel.aisnet.org/bise/vol60/iss4/1
https://doi.org/10.1057/jit.1992.11
https://www.wint.se/sa-funkar-det


 

 

 

10. Bilagor 

 

10.1 Pilotstudie; Frågor till Göran Johansson 31 november 2018 
 

Berätta allmänt om automationen inom redovisning?  

- Finns det specifika ISOR som reglerar revision gällande material som omfattas av automation? 

- Vilka risker ser ni med automatisering av bokföringssystemen och att "revidera" dessa?  

- Vad är revisorers utmaningar gällande revisionen av automationen av bokföringen? 

- Hur ser framtiden ut för revisorerna när det kommer till automation?  

- Vet du om problem som kan uppstå när data blir automatiserad? Vilka områden blir extra riskfyllda? 

Intäkter, kostnader? Osv.  

- Blir er revisionsprocess allt mer automatiserad? -Finns det möjlighet att i efterhand kontakta dig och få 

guidning och hjälp inom ramen för vårt arbete? 

- Hur påverkas revisionsrisken av automatiserade redovisningsprogram?  

- Appar för att underlätta bokföringen, hur påverkar de riskhanteringen? 

 

 

10.2 Uppföljningsfrågor med Göran Johansson 12 november 2018. 
 

De tre numrerade frågorna är våra preliminära forskningsfrågor som uppsatsen ska undersöka. Frågorna 

under respektive numrerad fråga är de intervjufrågor vi har för avsikt att ställa till Göran och delvis 

senare till våra intervjurespondenter för insamling av empirin. Syftet med uppföljande mötet med Göran 

är att få en nyanserad och uppdaterad bild av läget kring automatisering av redovisning och revisionens 

risker och följa upp från tidigare mötet. Vi vill även se hur våra undersökningsfrågor och intervjufrågor 

fungerar och om de riktas rätt och om vi kan förändra dessa.  

 

1. På vilket sätt har de automatiserade och robotiserade redovisningssystemen förändrat de 

inneboende riskerna i företagen?  

 

*Beskriv din erfarenhet av automatiserade redovisningssystem, vilka poster är det som har blivit 

automatiserade? Du nämnde tidigare kvitton. 

 

*Vilka risker finns det inom de poster som omfattats av automatiseringen?  



 

 

 

 

*Vilka ytterligare poster kan i framtiden komma att omfattas av automatiseringen?  

 

*Finns det risk att man har en för stor tillit till systemen? 

 

*Vilka risker uppkommer när de olika systemet ska “prata med varandra” där information går 

från ena systemet till det andra i ett flöde? Behövs det manuellt arbete för att få systemen att 

interagera med varandra?  

 

*Använder sig företagen av samma typ av automatiserade redovisningslösningar eller finns det 

en stor diversifiering med tanke på att många mindre företag uppkommit senaste åren?  

 

 *Finns det risk att man inte förstår systemen om de är många och fungerar på olika sätt och att 

man därmed behöver tackla automatiseringen på olika sätt?  

 

*Finns det branscher som ligger längre fram gällande automatiseringen? Finns det specifika 

risker för just de branscherna?  

 

*Du nämnde sist Amazonhotet. Är det en risk för redan etablerade företag i Sverige? Eller 

kopplar du ihop det med hänsyn till automatiserade redovisningssystem?  

 

*Omvänt: vilka möjligheter innebär de automatiserade redovisningssystemen? Du nämnde 

tidigare att digitaliseringen kunde vara ett hjälpverktyg. På vilket sätt och för vilka?   



 

 

 

2. På vilket sätt har automatiserade och robotiserade redovisningssystem förändrat 

revisorers sätt att arbeta med den inneboende risken? 

 

*Hur har automatiserad redovisningssystem påverkat revisionsprocessen? Har den också blivit 

mer automatiserad? På vilket sätt?  

 

 *Du nämnde tidigare att det går att göra taskiga urval även fast det finns AI genom att data kan 

manipuleras. Vad kan vara orsaken till att man gör dessa “taskiga urval”? Inom vilka områden 

(revisionsbevis) är det större risk för felaktiga urval? Hur arbetar revisorer med att undvika 

detta?  

 

*Du nämnde tidigare att man måste “utmana AI” På vilket sätt då?  

 

*Du nämnde tidigare riskerna med att man utför revisionen i egna kontoret och därmed missar 

det mänskliga mötet med företaget och kanske även vissa “crucial points” i företagsplanen. Kan 

du utveckla detta vidare? Vilka risker kan man konkret gå miste om?  

 

*IT-revision: Strömavbrott. Måste undersöka vad som kan gå fel. Vilka backuper företagen har 

osv. Har denna problematik ökat med tanke på automatiseringen ? Har revisionen tillräckligt 

med systemkunskap för att hantera detta, vilket utbildning finns att tillgå?  

 

*Hänger omgivningen med i utvecklingen av de automatiserade redovisningssystemen?  t.ex 

lagstiftningen  

 

*Har intressenterna påverkats av automatiseringen? 

 

*Vad innebär det för revisorer att redovisningen blir mer i realtid? 

  



 

 

 

3. Hur har redovisningskonsulter arbete påverkats utav de automatiserade och robotiserade 

redovisningssystemen?  

 

*Har redovisningskonsulternas roll förändrats sedan automatiseringen tagit plats inom 

redovisningen?  

 

*Upplever du att redovisningskonsulternas arbete har en högre grad av kvalite där t.ex bokförda 

poster är mindre felaktiga?  

 

* Har fokuset på analyser och processer blivit det viktiga i och med automatiseringen? Tidigare 

var det istället historiska siffror.  

 

 

 

 

Övriga frågor  

*Finns det något område inom revision och risk som du önskade att det forskades mer om? Dvs 

problem som du som revisor eller framförallt företagen möter i det dagliga arbetet inom 

redovisning?  

 

*Kan du rekommendera personer som är lämpliga med sin kunskap och engagemang inom vårt 

forskningsområde som skulle vilja bidra till uppsatsens empiri?  

  



 

 

 

10.3 Intervjufrågor 

 

Frågeschema för revisorer  
  

1. På vilket sätt har de automatiserade och robotiserade redovisningssystemen förändrat de 

inneboende riskerna i företagen?  

  

*Beskriv din erfarenhet av automatiserade och robotiserade redovisningssystem, vilka poster är 

det som har blivit automatiserade?  

 

*Beskriv de evt problem som uppkommit genom revision av automatiserade och robotiserad 

redovisningssystem. Ska kopplas till begreppen: upptäcktsrisk, inneboende risk, kontrollrisk 

  

*Vilka risker finns det inom de poster som omfattats av automatiseringen? Koppla dem till 

begreppen: upptäcktsrisk, inneboende risk, kontrollrisk. Vinklar frågan lite annorlunda jämfört 

med fråga 2 för att fånga upp mer  

-Uppföljning: behörighet. 

 

*Vilka risker uppkommer när de olika systemet ska “prata med varandra” där information går 

från ena systemet till det andra i ett flöde?  

-Beskriv behovet av manuellt arbete för att få systemen att interagera med varandra?  

-Manipulering 

 

*Använder sig företagen av samma typ av automatiserade redovisningslösningar eller finns det 

en stor diversifiering med tanke på att många mindre företag uppkommit senaste åren?  

-Uppföljning: hur påverkar det revisionsprocessen? 

 

 *Vilka ytterligare poster kan i framtiden komma att omfattas av automatiseringen?  

tidsaspekter  

 

*Finns det branscher som ligger längre fram gällande automatiseringen? Finns det specifika 

risker för just de branscherna?  

  

*Omvänt: vilka möjligheter innebär de automatiserade redovisningssystemen? På vilket sätt är 

de ett hjälpverktyg och för vilka?  



 

 

 

 

 

*Har en ökad automatisering lett till ökad risk för bedrägerier av olika slag t.ex manipulering?  

 

På vilket sätt har automatiserade och robotiserade redovisningssystem förändrat 

revisorers sätt att arbeta (värdera, undersöka, hantera?) med den inneboende risken? 

 

*Hur har automatiserad redovisningssystem påverkat revisionsprocessen? Har den också blivit 

mer automatiserad? På vilket sätt?  

 

*Beskriv metoden för att kunna göra uttalanden om företagets interna kontroll vid 

automatisering?  

 

*På vilket sätt skiljer sig en revisionsprocess av företag med automatiserade och robotiserade 

redovisningssystem jämfört med traditionella / manuella redovisningssystem?  

  

*Har val av urval förändrats? Inom vilka områden (revisionsbevis) är det större risk för felaktiga 

urval? Hur arbetar revisorer med att undvika detta nu jämfört med tidigare? 

  

*Ser du en risk med att allt mer arbete kan ske på egna kontoret där man är uppkollad direkt mot 

sina klienters system och därmed går miste om det mänskliga mötet? Vilka risker kan man 

konkret missa?  

  

*Beskriv risken gällande lagring av informationen. Backuper osv.  

  

*Hänger omgivningen med i utvecklingen av de automatiserade redovisningssystemen?  t.ex 

lagstiftningen. Om ej vilka risker medför detta? Tvingas revisorer att arbeta runt problemet?  

  

*Vad innebär det för revisorer att redovisningen blir mer i realtid? 

  

 

Övriga frågor  
*Finns det något område inom revision och risk som du önskade att det forskades mer om? Dvs 

problem som du som revisor eller framförallt företagen möter i det dagliga arbetet inom 

redovisning? 

 

  



 

 

 

 

10.4 Frågeschema med respondent 2 Olle Rydqvist 29 Nov kl 10:30 – 11:30   
 

1) Hur definierar du automatisering? Dvs vad är automatiserade redovisningssystem för 

dig? 

  

2) Beskriv din erfarenhet av automatiserade och robotiserade redovisningssystem. Innan 

och efter PE accounting. 

 

3) Vilka poster är det som har blivit automatiserade? Beskriv de behov / den efterfråga 

som gav upphov till PE accounting. 

 

4) Vilka möjligheter innebär de automatiserade redovisningssystemen? På vilket sätt är de 

ett hjälpverktyg och för vilka?  

 

5) Ni beskriver att ett krav för att automatisera är att ha allt inom ett ekonomisystem. 

Förklara motiven bakom detta krav.  

 

6) Beskriv andra problem och risker som ni mött under utvecklingen av den helhetslösning 

som PE Accounting erbjuder. 

 

7) Risker med API Application Program Interface när andra kan komma åt utvalda delar 

av ens data när systemen kommunicerar med varandra. Säkerhetsrisker pga API? Hur 

minimerar PE accounting detta? 

 

8) Vilka säkerhetsfunktioner finns inom systemet som varnar för oegentligheter? T.ex då 

systemen är kopplade till bank för betalning.   

 

9) Finns det branscher som ligger längre fram gällande automatiseringen? Finns det 

specifika risker för just de branscherna? 

 

10) Hänger omgivningen med i utvecklingen av de automatiserade redovisningssystemen? 

t.ex lagstiftningen. Om ej vilka risker medför detta?  

 

11) Automatiseringen gör vad man kodat dem till att göra, risk att algoritmerna är fel då 

andra faktorer man inte tagit hänsyn till på grund av komplexa processer. Hur hanteras 

detta? 

  



 

 

 

12) Hur ser samarbetet ut med revisorer som granskar risken för fel i företagen? 

 

13) På vilket sätt är systemen tillräckligt transparenta så man kan följa händelsernas väg? 

Spårbarhet. 

 

14) Revisionen kan ske digitalt utan besök hos kund. Riskerar att man missar viktiga 

faktorer utanför systemet? Automatiseringen går för långt?  

 

15) Vilka områden inom ekonomi och redovisning bedömer du som svåra att 

automatisera?  

 

16) Vad är automatiseringens största utmaningar?  

 

17) Vilka ytterligare poster är på väg att omfattas av automatiseringen?  

 


