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SAMMANFATTNING 
 
Redovisningsbranschen har utvecklats kraftigt på senare år med hjälp av teknologiska 
hjälpmedel som möjliggör att en transaktion redovisas samtidigt, eller kort efter den har 
ägt rum. Detta kommer i sin tur ställa krav på att revisionen anpassar sig till redovisningen 
genom att vara mer frekvent. Traditionell revision granskar historiska händelser i ett bolag 
och riskerar att bli förlegad i takt med att redovisningsinformation presenteras i realtid. 
Syftet med denna studie är att genom ett kvalitativt angreppssätt och ur ett aktörssynsätt 
skapa förståelse för hur den traditionella revisionsprocessen förväntas påverkas av 
revision i realtid. Vidare syftar studien till att undersöka vilka skillnader i förväntningarna 
som finns bland experter inom den svenska revisionsprofessionen. För att uppnå syftet 
och besvara forskningsfrågorna ”Hur föreställer sig experter inom revisionsprofessionen 
i Sverige att den traditionella revisionsprocessen kommer påverkas av revision i realtid?” 
och ”Vilka skillnader i förväntningarna går att urskilja bland experter inom professionen 
och varför?” har intervjuer genomförts med yrkesverksamma revisorer och med en 
representant från branschorganisationen FAR. Resultatet visar att experterna förväntar sig 
att skiftet mot en mer avancerad teknologi kommer att kräva högre IT-kunskap. 
Stickprovskontroller förväntas försvinna i takt med att hela populationer går att testa. 
Revisionsberättelsen förväntas tappa sin relevans då information säkerställs löpande 
under räkenskapsåret. Experterna är dock inte överens om hur vissa processer påverkas 
av revision i realtid. Det tycks finnas både positiva och negativa förväntningar om 
huruvida revision i realtid kommer att bli verklighet för den externa revisorn. De negativa 
förväntningarna tycks grunda sig på föreställningar att realtidsrevidering bör skötas 
internt inom företaget och således inte påverka den externa revisorn. Detta bedöms vara 
en av orsakerna till att utvecklingen mot revision i realtid tenderar att gå långsamt men 
kan även förklaras av en institutionell ovilja till förändring.  
 
Nyckelord: Revision i realtid, traditionell revisionsprocess, revisionsprofession, 
digitalisering, förväntningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ABSTRACT 
 
The audit industry has developed strongly in recent years due to technological instruments 
that enables a transaction to be reported directly into the accounting simultaneously or 
shortly after it has occurred. This contributes in a way that demands the audit industry to 
adopt to the accounting and become more frequent in their reporting. An auditor is 
reviewing historic events in an organization and there is a hazard that the auditing 
becomes obsolete as a consequence of the continuous accounting. The purpose of this 
study is to, through a qualitative analysis method and an actor perspective, create 
understanding of how the traditional audit process is expected to be affected by 
continuous auditing and what differences is there among the experts in the Swedish audit 
profession. To achieve the purpose of this study and answer the research questions How 
does the experts in the Swedish audit profession visualize that the traditional audit 
process will change due to continuous audit? and What are the differences in expectations 
among the experts in the Swedish audit profession and why? interviews has been 
conducted with practicing auditors and a representative from the trade organization FAR. 
The result shows that the auditors agree that a shift against more advanced technology 
will mean a transition towards greater IT-knowledge. Sampling checks is expected to 
disappear as entire populations can be tested and reviewed. The audit report is anticipated 
lose its relevance when information is assured throughout the financial year. Though, the 
experts do not agree on how some processes are affected by continuous audit. There 
seems to be both positive and negative expectations about if continuous audit will affect 
the external auditor. The negative expectations rely on the conception that this is should 
be handled internal within the organization. This seems to be one reason why the progress 
is slow, but it could also be explained as an institutional unwillingness to change.  
 
Keywords: Continuous audit, traditional audit process, the audit profession, 
digitalization, expectations 
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1. INLEDNING 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur experter inom revisionsprofessionen 
förväntar sig att den traditionella revisionsprocessen påverkas av revision i realtid samt 
identifiera eventuella skillnader bland dessa förväntningar. Uppsatsens fokus är att göra 
en analys av förväntningarna på framtiden. För att skapa en ökad förståelse för 
begreppen och fenomenet revision i realtid presenteras en historisk utveckling i detta 
avsnitt för att sedan behandla pågående förändringar. 

1.1 Problemdiskussion 
 
Det finns tydliga tecken på att dagens traditionella revision är på väg att förändras i och 
med digitalisering (Revisorsinspektionen, 2017). Teknologiska framsteg har påverkat 
redovisningsbranschen med diverse digitala verktyg som möjliggör redovisning av 
information så när som direkt efter en transaktion ägt rum. Denna utveckling bidrar i sin 
tur utvecklingen av nya revisionstekniker i ett försök att anpassa sig till den mer frekventa 
redovisningen (Chiu & Vasarhelyi, 2014).  
 
Den traditionella revisionen består enligt Chan och Vasarhelyi (2011) av en manuell 
periodisk process där revisorn med hjälp av stickprov granskar historiska värden. I denna 
studie definieras traditionell revision kortfattat som en manuell periodisk granskning av 
historisk information. Då finansiell information länge reviderats först månader efter 
affärshändelserna har den traditionella revisionsprocessen på senare tid blivit ifrågasatt i 
akademisk litteratur (Chiu & Vasarhelyi, 2014). Om revisionen endast sker en gång per 
år sammanställs ofta reviderad data en lång tid efter att transaktionerna har ägt rum vilket 
ofta är för sent för att förhindra felbeslut. Ett annat problem är att traditionell revision 
endast möjliggör stickprover på den data som samlats in vilket innebär en ökad risk att 
oegentligheter går obemärkta (Vasarhelyi & Halper, 1991). Den traditionella revisionen 
i form av historisk verifikationsgranskning tillhör i många företag en svunnen tid där 
efterfrågan ökar kring granskning av organisationers interna kontroll och framtida risker 
(Revisorsinspektionen, 2017).  
 
Dagens teknik möjliggör att försäljningsdata med mera kan realtidsuppdateras vilket 
innebär bättre möjlighet till uppföljning och kontroll. Detta system möjliggör för 
organisationer att hålla sina finansiella rapporter, kund- och prislistor uppdaterade och 
lätt tillgängliga för såväl interna som externa intressenter (Elam, Rezaee & Sharbatoghlie, 
2001). Intressenters efterfrågan av mer kontinuerlig information samt att informationens 
integritet kan säkerställas, har ökat konstant på senare tid. Som en följd av detta ökar 
kraven på att förverkliga ny teknologi som möjliggör en mer automatiserad 
revisionsprocess (Chiu & Vasarhelyi, 2014). Tidigare forskare beskriver denna 
utveckling likt ett paradigmskifte där traditionell revision är ett föråldrat arbetssätt och 
där revision i realtid är en nödvändighet för att stödja de nya systemen (Chan & 
Vasarhelyi, 2011). Rezaee, Elam, McMickle och Sharbatoghlie (2002) menar att revision 
i realtid kommer att bli en förutsättning för att kunna säkerställa kvalitet och trovärdighet 
i den information som lyfts fram. 
 
Chan och Vasarhelyi (2011) beskriver hur realtidsrevisionens intåg kan förändra 
arbetsmodellen för en revisor. Traditionell revision har en periodisk frekvens, arbetet sker 
tidsintensivt under specifika perioder och arbetsgången sker manuellt. När 
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revisionsarbetet väl är utfört sker rapporteringen som grundar sig på historiska data som 
är insamlad vid periodens slut. Analysen av det insamlade materialet sker manuellt och 
endast stickprovskontroller genomförs vid omfattande material. Vid realtidsrevision 
menar forskare att revisionsarbetet blir mer frekvent och kontinuerligt. Arbetsprocesser 
automatiseras vilket möjliggör en större undersökning av det insamlade materialet när 
detta analyseras digitalt istället för manuella stickprovskontroller. Rapporterna kan då 
levereras mer frekvent och kontinuerligt där informationen är aktuell och kan analyseras 
direkt händelsen inträffar (Chan et al., 2011). 
 
Revisorns arbetsgång antas således utvecklas från långdragna granskningsprocedurer till 
att undersöka oegentligheter och behandla arbeten som kräver mänskligt omdöme och 
professionell skepticism (Chan & Vasarhelyi, 2011). Diverse elektroniska analysverktyg 
möjliggör för revisorer att gå från en traditionell tillbakablickande revision till att löpande 
säkerställa pålitligheten i de transaktioner som redovisas i realtid (Rezaee, Elam, 
McMickle, & Sharbatoghlie, 2002). 
 
Att revidera information i realtid, det vill säga samtidigt som händelsen äger rum, kan för 
många ses som en praktisk omöjlighet, men denna vision blir allt tydligare när 
redovisning och rapportering snart sker i realtid (Brännström, 2017). Ett problem är att 
denna utveckling mot revision i realtid tenderar att präglas av tröghet och ett generellt 
motstånd av invanda mönster och standarder vilket kan förklaras med hjälp av 
institutionell teori (DiMaggio & Powell, 1983).  
 
Tidigare forskning kring revision i realtid har till största del haft en normativ karaktär och 
har huvudsakligen varit inriktad på det allmänna med betoning på arkitektoniska frågor 
(Chiu & Vasarhelyi, 2014). Ett flertal teoretiska ramverk har föreslagits av forskare 
(Byrnes, Criste, Stewart & Vasarhelyi, 2014; Chan & Vasarhelyi, 2011; Rezaee, Elam, 
McMickle, & Sharbatoghlie, 2002) i ett försök att anpassa revisionsprocessen till den 
förändrade och mer kontinuerliga redovisningen. Det finns dock en avsaknad av studier 
med empirisk karaktär som undersöker hur denna utveckling påverkar och kommer 
fortsätta att påverka framtidens revisionsprocess. Denna empiriska studie är därför 
baserad på förväntningar från den svenska professionen inom revision. En profession kan 
definieras som en yrkesgrupp som tillerkänns ett samhälleligt accepterande av den 
professionella kompetensen och är specialister inom kunskapsområdet (Jonnergård, 
Funck & Wolmesjö, 2008).  
 
Det finns idag relativt få studier som behandlar vilka faktiska förväntningar som existerar 
i branschen gällande revisorns framtida arbetsprocess. Denna studie ämnar därför att fylla 
detta forskningsgap genom att undersöka huruvida tidigare normativ forskning stämmer 
överens med faktiska förväntningar bland experter inom revisionsbranschen. Studien 
kommer även undersöka om dessa förväntningar skiljer sig åt mellan experter och i så fall 
skapa förståelse om varför dessa skillnader existerar. 
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1.2 Frågeställningar 
 
Hur föreställer sig experter inom revisionsprofessionen i Sverige att den traditionella 
revisionsprocessen kommer påverkas av revision i realtid? 
 
Vilka skillnader i förväntningarna går att urskilja bland experter inom professionen och 
varför? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att genom ett kvalitativt angreppssätt och ur ett aktörssynsätt 
skapa förståelse för hur den traditionella revisionsprocessen förväntas påverkas av 
revision i realtid, samt vilka skillnader i förväntningar på revision i realtid som finns bland 
experter inom den svenska revisionsprofessionen. 

1.4 Centrala begrepp 
 
Revision i realtid (Continuous auditing) 
Forskare har en relativt enig uppfattning om hur revision i realtid bör definieras (Ames, 
Byrnes & Vasarhelyi, 2012; Chan & Vasarhelyi, 2011; Kogan, Sudit & Vasarhelyi,1999; 
Rezaee, Elam, McMickle, & Sharbatoghlie, 2002) där samtliga hänvisar till en 
revisionsprocess som tillhandahåller reviderade resultat samtidigt som, eller kort efter att 
händelsen ägt rum. Begreppet “revision i realtid” kommer i denna studie  definieras som 
“En elektronisk granskningsprocess som möjliggör för revisorn att säkerställa 
informationens trovärdighet samtidigt som, eller kort efter att informationen blir 
tillgänglig”. Löpande revision är en alternativ översättning av continuous auditing som 
används i tidigare svenska studier (Andersson & Engström, 2016; Dahlberg, Gårdh & 
Sandvall, 2014). Att denna studie tillämpar översättningen revision i realtid innebär dock 
ingen skillnad i begreppets betydelse gentemot löpande revision utan är en medvetet val 
i syfte att betona hur revisionen i framtiden kommer uppdateras i realtid. 
 
Revisionsprofessionen 
Professioner har under lång tid varit ett omdiskuterat och svårfångat socialt skikt inom 
tidigare forskning vilket har lett till problem att ge en tillräckligt precis definition av 
studieobjektet (Brante, 2005). Jonnergård, Funck & Wolmesjö (2008) menar att en 
profession är en socialt konstruerad kategori av vem som är professionell och vad som 
räknas som professionellt arbete. De flesta definitioner betonar anknytningen till en högre 
formell utbildning i kombination med praktisk verksamhet (Brante, 2005; Jonnergård et 
al., 2008) och har resulterat i att professionen har ensamrätt på vissa arbetsuppgifter samt 
kontroll över utbildningen och vem som får träda in i professionen (Jonnergård et al., 
2008). Med andra ord kan en profession definieras som en yrkesgrupp som genom ett 
samhälleligt accepterade är specialister inom kunskapsområdet och därmed har monopol 
att uttala sig om, utöva och utvärdera de professionella arbetsuppgifterna (Jonnergård et 
al., 2008).  
 
Definitionen av revisionsprofessionen i denna studie utgår från en performativ definition 
(Jonnergård et al., 2008). Utgångspunkten är yrkesgruppen som själva ser sig, eller har 
ambitioner att bli sedda som revisionsprofessionen. Branschorganisationen FAR som 
ansvarar för såväl utveckling av god yrkessed och kompetensutveckling anses 
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tillsammans med yrkesverksamma och auktoriserade revisorer utgöra 
revisionsprofessionen i denna studie. 
 
Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen kan beskrivas som revisorns arbetsmetodik, det vill säga vad revisorn 
faktiskt gör (Carrington, 2014). Den vanligaste uppgiften är att revisorn uttalar en åsikt 
om historisk finansiell information i ett företag som sedan kommer till uttryck i en 
rapport, till exempel en revisionsberättelse (FAR, 2006). Det handlar alltså om att 
företagsledningen kommer med påståenden om deras finansiella situation som revisorn 
sedan måste bestyrka genom olika bestyrkande åtgärder. Revisionsprocessen börjar med 
att revisorn gör en planering för den kommande revisionen. Därefter granskas insamlade 
data baserat på valda metoder i planeringsfasen. Efter att ha granskat företagsledningens 
påståenden rapporterar revisorn sina åsikter i en revisionsberättelse till såväl interna som 
externa intressenter (Carrington, 2014). Mer om revisionsprocessen följer i kapitel 2.3. 
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1.5 Disposition 
 
                 1. Inledning 

I det första kapitlet redogörs en bakgrund kring hur den traditionella 
revisionsprocessen står inför en förändring mot en revision som sker i realtid. 
Vidare diskuteras på vilket sätt denna studie kan bidra till mer kunskap inom 
ämnet genom ett kvalitativt angreppssätt. Slutligen presenteras en 
frågeställning och syftet med studien.  
 
2. Teoretisk referensram 
I det andra kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som ligger till 
grund för studien. Först presenteras den institutionella teorin som skapar 
förståelse kring hur förändring inom revisionsbranschen påverkas av 
påtryckningar från olika grupper, normer och invanda tankemönster.  Vidare 
ges en övergripande bild kring hur den traditionella revisionsprocessen ser ut 
och hur dagens teknologi möjliggör standardisering och automatisering av 
dessa processer. Slutligen presenteras hur denna teknologiska utveckling ger 
upphov till revision i realtid samt en analysmodell som sammanfattar hur 
detta förväntas påverka den traditionella revisionsprocessen. 

                 
 3. Metodologi 
I det tredje kapitlet beskrivs vilken metod som valts för att besvara syftet med 
studien. Här diskuteras studiens kvalitativa metod och dess abduktiva ansats. 
Vidare diskuteras hur litteratursökningen gått till samt en presentation av vald 
datainsamlingsmetod och hur denna information operationaliserats. Slutligen 
förs en diskussion kring hur denna information har analyserats, studiens 
trovärdighet och de etiska överväganden vi ställts inför vid datainsamlingen. 
 
4. Resultat 
I kapitel fyra presenteras det empiriska material som samlats in från experter 
inom revisionsprofessionen genom att vardera intervjun med respektive aktör 
sammanställs.  

 
 

5. Analys 
I det femte kapitlet analyseras det empiriska materialet och tolkas med hjälp 
av den teoretiska referensramen. Analysen är till för att avgöra hur den 
traditionella revisionsprofessionen kan komma att påverkas av revision i 
realtid.  

 
6. Slutsats 
I det sjätte kapitlet presenteras slutsatser utifrån analysen och resultaten. Här 
diskuteras även studiens bidrag och förslag till framtida forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I början av den teoretiska referensramen diskuteras hur digitaliseringen av 
revisionsbranschen kan kopplas till den Institutionella teorin. Därefter förklarar kapitlet 
Traditionell revision hur en revisionsprocess ska utföras. Automatiseringen av 
revisionsprocessen behandlar vilka komponenter som möjliggör revision i realtid. 
Redovisning i realtid är likt automatiseringen en komponent som möjliggör revision i 
realtid. Slutligen presenteras en teoretisk referensram kring Revision i realtid och hur 
detta påverkar tidigare processer. Detta sammanfattas i en teorimodell som ligger till 
grund för studien. 

2.1 Institutionell teori  
 
Institutionell teori är ett ramverk där omgivningen spelar stor roll. Organisationer styrs 
av omgivningen, invanda mönster och vad som är aktuellt för tillfället. Grunden i 
institutionell teori kommer från 1970-talet där DiMaggio och Powell (1983) kom fram 
till att det finns krafter som gör att organisationer antar en homogen form, dessa krafter 
kommer primärt från samhället. Organisationer måste anpassa sig till vad samhället eller 
vad starka grupper inom samhället anser vara en standard. Detta gäller 
organisationsstrukturer och rapportering. Om organisationer avviker från vad som anses 
vara normalt kan det uppstå legitimitetsproblem (Deegan & Unerman, 2011).  
 
Den institutionella teorin innehåller tre olika isomorfismer, dessa isomorfismer är vad 
som får en organisation att efterlikna andra enheter i samma omgivning. Att inte efterlikna 
organisationer gör organisationen blir mer utsatt för kritik (DiMaggio & Powell, 1983). 
Dessa isomorfismer är centrala i studien då dessa kan förklara vilka krafter som påverkar 
utvecklingen från den traditionella revisionsprocessen till en mer realtidsbaserad 
revisionsprocess. 
 
Tvingande isomorfism uppstår på grund av maktförhållanden. Organisationen ändrar sina 
metoder efter påtryckningar av intressenter som organisationen är beroende av 
(DiMaggio & Powell, 1983). En anledning till varför revision i realtid ej ännu är 
verklighet kan därför bero på att efterfrågan från intressenter inte är så pass omfattande 
att revisorer tvingas ändra sin arbetsprocess. Dock påpekar Revisorsinspektionen (2017) 
att efterfrågan på realtidsuppdaterad revision ökar i Sverige vilket tyder på en successivt 
ökad press på revisionen att ändra dess traditionella metodik och processer.   
 
Mimetisk isomorfism innebär att organisationer tävlar mot varandra eller vill kopiera en 
framgångsrik metod för att få konkurrensfördelar. En betydande faktor i den mimetiska 
isomorfismen är osäkerhet. När osäkerhet uppstår gällande ny teknik eller när 
verksamheten har otydliga mål tenderar organisationer att efterlikna andra liknande 
organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). Situationen som revisionsbranschen står 
inför präglas av en hel del osäkerhet eftersom  den står inför en digitaliseringsprocess som 
tenderar att förändra den traditionella revisionen mot allt mer automatiserade och 
effektiva processer (Kairo Future, 2013). Denna isomorfism bidrar därför till förståelse 
för hur revisionsbyråer tenderar att efterlikna framgångsrika affärsmodeller och 
teknologiska innovationer, så som Computer Aided Tools and Techniques (CAATS) 
vilket presenteras senare i detta kapitel.  
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Normativ isomorfism uppstår genom press och påtryckningar från gruppnormer så att 
organisationer anpassar sig och anammar metoder (DiMaggio & Powell, 1983). Ansvaret 
för normgivningen och att god revisors- och revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt 
sätt vilar enligt 3§ Revisorslagen på Revisorsinspektionen (RI). Denna isomorfism kan 
därför ses som en möjlig förklaring till varför utvecklingen mot revision i realtid hämmas 
av en ovilja från revisorer att frångå gällande normer och vägledningar. Dagens 
revisionsstandarder upplevs inte vara anpassade till framtidens automatiserade 
revisionsprocesser vilket resulterar i ett motstånd som hämmar utvecklingen (Ames, 
Byrnes & Vasarhelyi, 2012; Byrnes, Criste, Stewart & Vasarhelyi, 2014). Mer om detta i 
avsnitt 2.5.3.  
 
DiMaggio (1991) menar att ett problem med institutionalisering är att organisationer 
tenderar till att ta saker för givet. Resultatet blir då att organisationerna agerar mekaniskt 
och att det inte uppstår några företag som försöker utvecklas. Detta kan vara en anledning 
till att revisionsbranschen ser ut som den gör idag. Branschen bygger på standarder och 
allmänt vedertagna metoder. Detta kan vara en anledning till att utvecklingen mot revision 
i realtid går långsamt då metoder används mekaniskt där ingen höjer blicken och ser vilka 
möjligheter som finns. Den tröghet som existerar i revisionsbranschen mot att bli mer 
digitaliserad och automatiserad kan förklaras med hjälp av den institutionella teorin. 
Revisionsstandarder sitter i ryggmärgen hos dagens revisorer och detta kan vara en grund 
till att utvecklingen stagnerat (Byrnes et al., 2014). 

2.2 Traditionell revision 
 
Den traditionella revisionen kan delas upp i tre viktiga faser: planering, granskning och 
rapportering. Den initiala planeringen sker innan själva revisionen utförs och talar om hur 
revisionen kommer att gå tillväga. Ur ett historiskt perspektiv har revisionsbyråer använt 
en strukturerad metod i revisionsprocessen. Enligt Kinney (1986) börjar 
granskningsarbetet med att samla in material för att kunna göra slumpmässiga stickprov 
för att kontrollera äktheten i verifikationer. Sedan fortlöper processen med att kontrollera 
och utvärdera resultaten som uppkommit genom stickprov, arbetet sker systematiskt 
utifrån revisionsbyråernas arbetsplan. Därefter utvärderas testresultatet utifrån en 
värderingsmall för att se hur bra resultatet i slutänden blev. Utgångspunkten i en 
strukturerad revisionsprocess är att olika revisorer ska, oberoende av varandra, kunna 
utföra liknande revisioner under samma givna förutsättningar (Kinney, 1986).  
 
Den årliga revisionsprocessen består av tre områden (se figur 1 nedan) där revisorn först 
ska planera vilka områden som ska granskas genom att sätta sig in och förstå företagets 
verksamhet. Sedan kan granskningsprocessen påbörjas vilket slutligen mynnar ut i en 
rapport om företagets årsredovisning (FAR, 2006).  
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Figur 1 Den traditionella revisionsprocessen (FAR, 2006) 

2.2.1 Planering 
 
En noggrann planering är en nödvändighet för utförandet av en revision för att denna ska 
uppnå högre kvalité, minska revisionsrisken och är dessutom ett krav enligt god 
revisionssed (Alles, Brennan, Kogan & Vasarhelyi, 2006). Revisionsprocessen börjar 
därför med ett förplaneringsstadie där revisorn skaffar sig kunskap om företagets 
verksamhet, går igenom vilka områden som ska granskas och vem som ska granska dessa 
(Zimbelman, 1997). Revisorn behöver även ta hänsyn till vad som tidigare har gjorts och 
vilka erfarenheter som då gjordes i syfte att effektivisera revisionsprocessen (Carrington, 
2014).  
 
Eftersom revisionen är en tidskrävande process är det svårt för revisorerna att granska allt 
och därför måste en riskbedömning göras på vilka områden som är viktiga och relevanta 
att granska. Revisorn bedömer nivå på revisionsrisken, det vill säga risken att revisorn 
gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen (se även bilaga 1). Denna bedömning är 
väsentlig då revisorn ur ett effektivitetsperspektiv inte kan granska alla transaktioner i 
företaget och på så sätt uppstår alltid en viss revisionsrisk (Carrington, 2014). Zimbelman 
(1997) menar att revisionsbyråer ofta har en riskbedömningspolicy i företaget vilket gör 
det enklare för dem att välja ut vilka områden som är viktiga att granska. När områden 
som ska granskas har blivit utvalda bör revisorerna skaffa sig kunskap om dessa 
riskområden, branschen som företaget verkar i och företagets verksamhet för att göra en 
bedömning (Zimbelman, 1997).  
 
Val av acceptabel risk- och väsentlighetsnivå ligger senare till grund för vilka metoder 
och åtgärder som revisorn väljer i sin granskning. Om risken bedöms låg kan en analytisk 
granskning av nyckeltal räcka medan en högre risk medför kravet på en mer djupgående 
granskning (Vasarhelyi & Harper, 1991). Slutligen ligger denna risk- och 
väsentlighetsbedömning till grund för en övergripande revisionsstrategi som kommer till 
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uttryck i ett dokument och beskriver revisionens förväntade inriktning, omfattning och 
hur granskningen ska utföras. Utöver detta dokumenteras en granskningsplan som 
beskriver granskningens karaktär, omfattning och förläggning i tiden samt ett 
uppdragsbrev där det framgår att revisorn accepterat företaget som sin klient och vilka 
åtaganden som vilar på revisorn (Carrington, 2014). 

2.2.2 Granskning 
 
Den rådande lagstiftningen avgör vad som ska granskas av en revisor. Enligt 9 kap. 3§ 
Aktiebolagslagen (ABL) ska revisorn granska bolagets årsredovisning, bokföring samt 
styrelsens och VD:s förvaltning. Den traditionella granskningsprocessen baseras 
hädanefter på Carrington (2014). Revisorn har här två olika tillvägagångssätt att välja 
mellan: granskning av företagets interna kontroller och substansgranskning. Revisorn 
väljer den metod som lämpar sig bäst utifrån tidigare utförd risk- och 
väsentlighetsbedömning. Valet av metod beror på huruvida företagets interna kontroll är 
tillräckligt tillförlitliga för att revisionen ska kunna baseras på enbart detta och vilken 
metod som bedöms mest kostnadseffektiv i förhållande till företagets risknivå. 
 
Intern kontroll kan förstås som den revision som företaget gör själva med hjälp av olika 
verktyg som säkerställer att transaktioner registreras och dokumenteras på ett tillförlitligt 
sätt. Med andra ord behöver revisorn säkerställa att redovisningen utförs på ett tillförlitligt 
sätt av kompetent personal som besitter hög integritet, att det finns tydliga behörighets- 
och ansvarsområde och att godkännande- och attesteringsrutiner är väl fungerande. 
Revisorn måste därför försäkra sig om att relevant information fångas upp av 
redovisningssystemet och att manuella beräkningar gjorts korrekt. Detta görs genom att 
revisorn skapar sig förståelse av redovisningssystemet och relaterade kontroller, granskar 
internkontrollsystemets effektivitet och eventuellt kompletterar detta med en 
substansgranskning.  
 
Substansgranskning innebär att revisorn istället granskar innehållet i olika resultat- och 
balansposter och de transaktioner som gett upphov till dessa. Detta görs direkt genom att 
studera specifika samband mellan kontobalanser eller genom att söka verifiering av 
transaktioner och saldon mot underlag av olika slag. I syfte att upprätthålla effektivitet i 
revisionen granskas sällan alla transaktioner utan baseras snarare på ett revisionsmässigt 
urval som baseras på tidigare risk- och väsentlighetsbedömning. I praktiken används 
sällan endast en av ovan nämnda metoder utan valet handlar ofta om vilken mix av dessa 
två metoder som ska appliceras. Det finns även ett intresse för revisorn att fördela så stor 
del av denna granskningsprocess som möjligt till andra tider än den arbetsintensiva 
bokslutsperioden, så kallad löpande granskning.  
 
Efter vald granskningsmetod behöver revisorn samla in eller skapa revisionsbevis som 
bestyrker företagsledningens påståenden. Detta kan samlas in genom att: 

- Revisorn granskar bokföringsposter, dokument eller materiella tillgångar samt 
- Betraktar en process eller åtgärd som utförs av andra. 
- Revisorn söker information hos kunniga personer inom eller utom företaget och 
- Frågar tredje part för att få stöd för information i bokföringen. 
- Revisorn utför fristående beräkningar för att kontrollera källdokument och 

bokföringsposter samt 
- Utför moment som redan utförts i klientens redovisningssystem för att verifiera 

att det utförts på rätt sätt. 
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En annan granskningsåtgärd är att analytiskt granska och ställa redovisningsdata i olika 
former i relation till varandra. I denna process utvecklar revisorn en förväntning om 
sambandet samt bestämmer vad som kan anses normalt och den acceptabla avvikelsen 
från denna. Efter detta jämför revisorn förväntningen med det belopp som redovisats och 
utreder sedan avvikelser som är större än acceptansnivån. Reimers & Fennema (1999) 
menar att revisorer skapar tänkbara hypoteser om varför den presenterade informationen 
ser ut som den gör. Sedan testas dessa hypoteser i granskningsprocessen. Därefter 
säkerställs granskningen utifrån revisorns hypoteser. 

2.2.3 Rapportering 
 
Innan själva rapporteringen sker brukar revisorn behöva utföra en efterföljande 
granskning som görs efter räkenskapsårets slut. Syftet är att ge information avseende 
händelser efter räkenskapsårets slut som kan medföra att justeringar behöver göras i 
årsbokslutet. Om inga händelser som påverkar årsredovisningen har påträffats avslutas 
revisionsprocessen med att ansvarig revisor undertecknar revisionsberättelsen. I denna 
rapport uttalar sig revisorn huruvida han eller hon tillstyrker de finansiella rapporterna 
och om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. I 
förvaltningsberättelsen kommenteras förslaget till disposition av vinsten samt huruvida 
styrelsen och verkställande direktör bör beviljas ansvarsfrihet (Carrington, 2014). 
 
Revisionsberättelsen är uppbyggt kring en standardformulering där revisorn vid behov 
lämnar särskilda upplysningar om avvikelser som framkommit vid granskningsprocessen. 
Revisorn kan även behöva frångå standardutformningen då det exempelvis finns 
begränsningar i revisionens omfattning eller inriktning eller om revisorn är oense med 
företagsledningen i någon fråga. Revisorn är dessutom i vissa fall skyldig att delta vid 
klientens årsstämma där han eller hon redogör för sin granskning och kommentera de 
uttalanden som är gjorts i revisionsberättelsen. Revisorn bör även löpande under året 
kommunicera med styrelsen där iakttagelser som är mindre relevanta för revisionens 
utfall ges en möjlighet till ändring och förbättring. Som minimum rapporterar revisorn 
sina iakttagelser i samband med ett möte med företagsledningen efter utförd revision 
(Carrington, 2014). 

2.3 Standardisering och automatisering 
 
För att möjliggöra revision i realtid ställs krav på en standardiserad datainsamling och att 
de interna processerna i företaget är formade efter specifika regler. Om den information 
som förs in i ett bokföringssystem inte är standardiserad behöver revisorn bearbeta data 
för att möjliggöra en automatiserad analysprocess (Chan & Vasarhelyi, 2011). 
Standardiseringen och automatiseringen av revisionen kan komma att leda till en 
förändring av revisionsprocessen. Arbetet med insamling av material som i dagsläget 
inhämtas hos kund, sorteras och sammanställs för att sedan analyseras manuellt successivt 
förväntas försvinna. Detta är relativt tidskrävande arbetsuppgifter hos en revisionsbyrå 
som i framtiden kommer skötas per automatik (Ibid). 

2.3.1 Förutsättningar för automatisering 
 
För att möjliggöra en mer automatiserad revisionsprocess ställs krav på standardiserade 
format. Ett exempel är XBRL-format som märker företagsinformation med taggar som 
en dator kan förstå och analysera samtidigt som den är begriplig för en människa (Pinsker, 



 

 11 

2003). Dessa taggar är standardiserade och ser likadana ut världen över. Klassificeringen 
av taggarna bygger på redovisningsstandarder och medför att det uppnås en 
standardisering för hur information används över hela världen (Ibid). XBRL reducerar 
repeterbara finansiella rapporteringsprocesser och agerar plattform till online och 
realtidsbaserade redovisningssystem (Elam, Rezaee & Sharbatoghlie, 2001). 
 
En annan förutsättning för en automatiserad revision och för att kunna testa en hel 
population är tillgång till så kallad Big data. Inom revision finns stora möjligheter att 
använda denna data som ett hjälpmedel till den data som redan revideras i syfte att med 
tillgång till en större mängd data kunna analysera mönster och korrelationer av intresse 
för revisorn (Byrnes, Criste, Stuart & Vasarhelyi, 2014). Ett flertal forskare är överens 
om att Big data kommer förändra revisionen i framtiden. Alles (2015) menar att Big data 
kommer tvingas på revisorer i proportion till kundernas användande. Enklare processer 
såsom granskning av stickprov förväntas med hjälp av Big data övergå till analys av hela 
populationer där revisionsrisken kommer grunda sig på dataanalys i realtid. Vasarhelyi, 
Kogan, och Tuttle (2015) argumenterar att Big data förändrar vad vi tidigare menat med 
information. Företag kan numera i realtid identifiera sekventiella orsakssamband till 
händelser medan denna utveckling inte fått genomslagskraft inom revisionen.  

2.3.2 Informationsteknologier 
 
Standardiserade format och tillgång till Big data har givit upphov till en mängd olika 
teknologier som i sin tur är en förutsättning för revision i realtid. Enterprise resource 
planning systems (ERP) är en teknologi som möjliggör integration mellan flera olika 
avdelningars informationssystem. Detta gör att information från hela organisationen 
uppdateras i realtid och avdelningarna blir integrerade på ett nytt sätt vilket möjliggör för 
avdelningarna att ha god insikt i händelseförloppen i andra avdelningar (Gupta & Kohli, 
2008). 
 
Inbäddade revisionsmoduler EAM innebär att filer eller kodsegment installeras i klientens 
affärs- och redovisningssystem i syfte att övervaka inträffade transaktioner utefter 
förprogrammerade kriterier (Groomer & Murthy, 1989). När en transaktion misstänkt 
innehålla oegentligheter registreras informationen i en logg som sedan möjliggör för 
revisorn att utreda detta i realtid eller kort efter att transaktionen inträffat (Byrnes, Ames, 
& Vasarhelyi, 2012; Byrnes, Al-awadhi, Gullvist, Brown-Liburd, Teeter, Warren Jr, 
Vasarhelyi, 2015). 
 
För att kunna verifiera att information som produceras i realtid är trovärdig och exakt 
behöver revisorn kunna testa denna samtidigt som den blir tillgänglig. Det finns idag en 
mängd olika analysverktyg som antingen kan vara inköpta mjukvaruprogram eller rutiner. 
Dess samlingsnamn refereras ofta till Computer Aided Tools and Techniques (CAATS) 
och innefattar ett brett utbud av teknologier som möjliggör en effektivare granskning och 
övervakningsprocess (Byrnes et al., 2015; Flowerday, Blundell & Solms, 2006). Dessa 
verktyg förväntas spela en stor roll i innovationsprocessen hos företag (Mootooganagen 
& Bhavish 2015) och möjliggör automatisering av en mängd revisionsprocedurer så som 
datainsamling och analytisk granskning (Elam, McMickle, Razaee & Sharbatoghlie, 
2002). 
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2.4 Redovisning i realtid 
 
I dagens snabba näringsliv flödar ofta information i realtid vilket har bidragit till 
utvecklingen av realtidsbaserade redovisningssystem och kommunikationstjänster 
(Flowerday, Blundell & Solms 2006). Teknologisk utveckling har möjliggjort för företag 
att sköta en stor del av transaktionerna elektronisk samt förbereda finansiella rapporter i 
realtid med hjälp av onlinebaserade redovisningstjänster. I realtidsbaserade 
redovisningstjänster återfinns den mesta informationen och revisionsbevisen i 
elektroniskt format.  
 
Elektronisk rapportering genom realtidsbaserade redovisningstjänster förväntas ändra 
den externa revisorns roll i rapporteringsprocessen vilket ställer krav på ett ökat 
användande av bland annat realtidsbaserade analystekniker (CAATS), automatiserade 
mjukvaruprogram och Embedded Audit Moduls (EAM) (Elam, McMickle, Rezaee, 
Sharbatoghlie, 2002). Enligt en framtidsstudie av Kairo Future (2015) på uppdrag av FAR 
sker inte redovisningen i realtid idag men förutsättningar finns. När redovisningen väl 
skapas i realtid är det inte långt borta tills även revisionen följer samma spår. 

2.5 Revisionsstandarder 
 
Normgivningsorgan ansvarar för att ge ut revisionsstandarder och yrkespraxis som 
revisorer förväntas följa i revisionsprocessen (Kinney, 1986). I Sverige är det FAR 
(Föreningen auktoriserade revisorer) som ger ut revisionsstandarderna. Sedan är det 
Revisorsinspektionen som ansvarar för att god revisionssed och god revisionsstandard 
upprätthålls (Revisorsinspektionen, 2018).  
 
Vid utvecklingen mot en mer realtidsbaserad revision uppstår ett visst motstånd från 
gällande revisionsstandarder. Exempelvis ska en revisor fysiskt övervaka inventeringen 
hos ett företag vilket är en tidskrävande process. Vid en implementering av revision i 
realtid kan lagersaldo och artiklar komma att stämma direkt en vara blivit levererad eller 
kort därefter. Detta skulle medföra att hela inventeringsprocessen blir överflödig och 
revisorns syfte att närvara och kontrollera förväntas förlora sin relevans. Trots detta är 
övervakningen av inventeringen en del av dagens revisionsstandard och därför menar 
forskare att dessa standarder behöver anpassas efter revisionens utveckling för att kunna 
föra utvecklingen av yrket vidare (Byrnes, Ames & Vasarhelyi, 2012).  
 
Eftersom de revisionsstandarder som existerar skapades före datorer och internet fanns 
leder detta till att det är svårt att applicera nya teknologiska innovationer i 
revisionsbranschen. Exempelvis finns det inga standarder som vägleder revisorer till att 
använda digitala analysverktyg. Det finns vägledning och rutiner för hur 
stickprovskontroller ska genomföras men det finns inga standarder som uppmanar eller 
vägleder för hur en revisor skall gå tillväga för att kunna testa en hel population och få 
fram en analys av hela materialet (Byrnes et al., 2012).  
 
För att revisionsprofessionen ska kunna avancera framåt i digitaliseringen mot en 
effektivare bransch kan en genomgång av revisionsstandarder vara nödvändig för att ta 
bort eventuella hinder och uppmana användningen av teknologiska innovationer för att 
nå en högre effektivitet (Byrnes, Criste, Stewart & Vasarhelyi, 2014). Dagens lagar och 
revisionsstandarder tycks begränsa revisorns möjlighet till rådgivning till att endast 
behandla och förbättra företagets redovisning (Carrington, 2014). Samtidigt menar Kairo 
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Future (2015) att den framtida revisorrollen förväntas präglas av rådgivning i större 
utsträckning vilket kan leda till förvirring och en ovilja från revisorn att anta denna roll 
då gränsen mellan revisionsrådgivning och annan konsultation anses långt ifrån tydlig 
(Carrington, 2014). 

2.6 Revision i realtid 
 
Idag läggs allt större fokus vid att göra data tillgängligt och korrekt i realtid (Kairo Future, 
2015). Ny teknologi möjliggör för företag att göra affärer och producera finansiell 
information i realtid vilket medför att tiden mellan transaktion och publicering blir allt 
kortare (Elam, McMickle, Rezaee, Sharbatoghlie, 2002). Chan och Vasarhelyi (2011) 
menar att denna typ av realtidsrevision successivt kommer integreras, och eventuellt 
ersätter traditionell revision i framtiden. Revisorns arbete kan i framtiden komma att gå 
från långdragna traditionella revisionsprocesser till att med hjälp av nya processer utreda 
oriktigheter och undantag utifrån professionellt omdöme och skepticism (Chan & 
Vasarhelyi, 2011).  
 
Genom revision i realtid förväntas revisorn kunna använda mer förebyggande och 
avskräckande procedurer mot felaktigheter i de finansiella rapporterna hellre än 
korrigerande metoder för att rätta till felaktigheter i uttalanden som redan inträffat. Med 
hjälp av detta system kan revisorer ange en mängd fördefinierade egenskaper som 
konstant väljer ut, övervakar och analyserar klientens bokföring och agerar 
varningsklocka vid misstänkta felaktigheter (Elam, Rezaee & Sharbatoghlie, 2001). Med 
tanke på att revisionsprocessen utvecklas mot att bli mer automatiserad och digitaliserad 
finns anledning att anta att detta kommer att förändra hur processen ser ut i dag. Det 
kommer att medföra justeringar av struktureringsarbetet, arbetskraften och 
revisionsstandarder (Chan & Vasarhelyi, 2011; Chiu, Liu & Vasarhelyi ,2014; Elam, 
McMickle, Rezaee, Sharbatoghlie, 2002).  
 

“The continuous auditing paradigm will progressively integrate with, and then 
supersede, the traditional audit and its set of processes.” 

 (Chan & Vasarhelyi, 2011, s.3) 

2.6.1 Traditionell revision vs revision i realtid 
 
Chan & Vasarhelyi (2011) beskriver sju dimensioner hur revision i realtid skiljer sig i 
praktiken jämfört med traditionell revision och presenteras här nedan. 
 
Planeringsfas 
Den traditionella planeringsfasen handlar till stor del om att revisorn gör en 
riskbedömning av vilka områden som kräver granskning (Carrington, 2014). Vid revision 
i realtid granskas alla transaktioner vilket medför att riskbedömningsprocessen blir 
irrelevant (Chan & Vasarhelyi, 2011). Kravet på revisorns kunskap kring klientens 
affärsverksamhet och IT-miljö förväntas öka i syfte att kunna försäkra pålitligheten och 
relevansen i elektroniska dokument, uppgifter och data som genereras ur dessa system 
(Elam, McMickle, Rezaee & Sharbatoghlie, 2002).  
 
Denna kunskap är viktigt för att förstå klientens affärsprocesser, vilka risker som är 
förknippade med processen samt hur dessa kontrolleras internt. Som ett resultat av det 
växande användandet av realtidsbaserad redovisning och användandet av XBRL format 
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kan revisorn komma behöva lägga ner större tonvikt vid att förstå dessa affärsprocesser. 
Redan i planeringsstadiet förväntas revisorn behöva fastställa vilken typ av uppföljning 
och rapportering som den specifika klienten är i behov av (Elam et al., 2002). Revisorn 
behöver i planeringsfasen identifiera affärsprocesser vars realtidsrevidering är möjligt 
och applicerbar. Tillgången till data bör beaktas när lämpliga processer väljs ut. När en 
lämplig affärsprocess är identifierad förväntas sedan revisorn utvärdera hur tidigare 
revisionsprocesser sett ut i syfte att kartlägga vilka av dessa som kan formaliseras och 
automatiseras (Alles, Kogan, & Vasarhelyi, 2004) 
 
Proaktiv revision 
Inom traditionell revision revideras information på årlig basis vilket innebär att 
oegentligheter, felaktigheter och bedrägerier går obemärkta under en längre tid innan 
detta ertappas av revisorn. Genom revision i realtid har revisorn möjligheten att löpande 
granska och upptäcka sådana oegentligheter. Denna process kan därför anses som en 
proaktiv revisionsprocess snarare än reaktiv vilket traditionella processer ger upphov till 
(Chan & Vasarhelyi, 2011). Detta stämmer överens med Kairo Futures (2015) 
förväntning om att den framtida revisorrollen kommer präglas av rådgivning med 
framtiden i kikarsiktet snarare än att granska historiska händelser. 
 
Standardisering och automatisering 
Traditionell revision är en tids- och arbetsintensiv process där större delen av arbetet läggs 
ner i manuella procedurer. Automatisering av dessa procedurer möjliggör nya metoder 
för realtidsrevidering. För att dessa metoder ska vara effektiva ställs höga krav på 
standardisering av datainsamling och formalisering av interna processer (Elam et al., 
2002). Vid traditionell revision sker insamling av data och tester efter förutbestämda 
tillfällen medan revision i realtid förväntas möjliggöra tester på daglig basis (Byrnes, 
Criste, Stuart, & Vasarhelyi, 2014). Förändringen av denna process leder till att flera steg 
i den traditionella revisionen automatiseras vilket medför att arbetsmoment som 
insamling och bearbetning av materialet kan komma att försvinner. De traditionella 
revisionsprocesser som kräver komplexa bedömningar och professionell skepticism är 
dock procedurer som i dagsläget inte kan automatiseras och förväntas fortsättningsvis 
kräva en manuell arbetsgång (Chan & Vasarhelyi, 2011).  
 
När redovisningsdata produceras i realtid behöver revisorn bättre förstå 
transaktionsflöden och hur dessa attesteras och kontrolleras för att kunna säkerställa dess 
giltighet och pålitlighet. Då transaktioner överförs, bearbetas och nås elektroniskt behöver 
revisorn försäkra sig om att dessa transaktioner inte ändras eller manipuleras (Elam et al., 
2002). Revisorn behöver således flytta en del av sitt fokus från substansgranskning av 
elektroniska dokument och transaktioner till att bedöma lämplighet och effektiviteten i 
klientens interna attest- och övervakningsstruktur.  
 
Vid revision i realtid förväntas revisorn utveckla klientspecifika mallar för hur 
organisationens resurser styrs, övervakas och mäts. Dessa mallar kan sedan komma att 
utföra elektronisk granskning av avancerade kontrollinstrument såsom brandväggar, 
användarens identiteter vid dataöverföringar, lösenord och kryptering av känslig 
information. Analyserad data används sedan för att utvärdera de interna 
kontrollprocesserna, detaljerade transaktioner och balanssaldon mot fördefinierade regler 
och riktmärken. Revisorn kan till exempel övervaka den interna kontrollen genom att 
bedöma anställdas handlingar utifrån uppsatta regler och policys i syfte att upptäcka 
eventuella överträdelser (Chan & Vasarhelyi, 2011). 
 
Intern vs extern revision 



 

 15 

Förverkligandet av revision i realtid, dess metoder och processer har utvecklats till att bli 
en vardag för den interna revisorn i en organisation. I och med införandet av extern 
realtidsrevidering riskerar därför liknande arbete att utföras från två håll på ett ineffektivt 
sätt. Detta medför att den externa revisorns roll kan komma att utvecklas till att i realtid 
certifiera den interna revisionen (Chan & Vasarhelyi, 2011). Elliot (2002) menar att den 
externa revisorn i framtiden förväntas anta rollen att i realtid försäkra den finansiella 
informationen som genereras av internrevisionen mot felaktigheter.  
 
Revisionens natur, timing och omfattning av tester 
Som tidigare nämnt sker traditionell revision periodvis och på historiska data medan 
revision i realtid fortlöpande säkerställer de påståenden som publiceras av ledningen. 
Detta medför att avvikelser och överträdelser automatiskt framträder i rapporter för 
revisorn att vidare undersöka. Fördelarna med revision i realtid är att potentiella problem 
kan upptäckas i god tid vilket ger revisorn tid och utrymme för att anpassa sig till detta 
och kunna planera den fortsatta revisionen. Detta förväntas leda till att revisionen får 
bättre kvalité och ger ett bättre helhetsintryck till slutkonsumenten (Byrnes, Criste, Stuart, 
& Vasarhelyi, 2014). En annan fördel är att revisionsarbetet förväntas bli mer löpande 
under året snarare än säsongsbetonat. Vid traditionell revision sker granskning periodvis 
vilket medför mer arbetsintensiva perioder under året. När möjligheten finns att granska 
löpande blir arbetsbördan mer jämt fördelad över året (Byrnes et al., 2014). Då traditionell 
revision är tidskrävande sker ofta endast stickprovstester av data medan realtidsrevision 
förväntas möjliggöra tester på hela den insamlade data (Chan & Vasarhelyi, 2011).  
 
Revision i realtid kan bidra till en mer kostnadseffektiv datainsamlingsprocess och 
analysprocess där ett större urval kan testas (upp till 100%) och automatiserade 
analysverktyg (CAATS) bidrar till en effektivare granskning av data (Elam, McMickle, 
Rezaee & Sharbatoghlie, 2002). En stor förändring som kan möjliggöras med hjälp av 
standardisering och automatisering är att all data som sammanställs elektroniskt går att 
utvärdera (Byrnes, Criste, Stuart, & Vasarhelyi, 2014). Då stickprovskontroller successivt 
försvinner och där framtiden erbjuder till att hela populationer kan testas och analyseras 
reduceras risken att oegentligheter ej uppmärksammas av revisorn. ERP och XBRL är 
exempel på verktyg som möjliggör att hela populationen går att analysera (Byrnes et al., 
2014).  
 
Vid den traditionella revisionsprocessen sker granskningen av den interna 
kontrollstrukturen i planeringsfasen medan substansgranskningen av insamlade data sker 
senare i granskningsprocessen. Vid realtidsrevidering kan övervakning och granskning 
av transaktionsdata komma att ske samtidigt och löpande under året i syfte att försäkra 
pålitligheten av händelser som redovisas i realtid (Elam, Rezaee & Sharbatoghlie, 2001).  
 
Dataanalys  
Vid traditionell revision används statistiska tekniker såsom förhållanden och trender i de 
analytiska processerna. Vid revision i realtid kan detta komma att ske via analytiska 
processer genom datorbaserade modeller och tekniker som bygger på statistik, 
databearbetning och är ett resultat av mjukvaruprogram med igenkännande funktioner 
(Chan & Vasarhelyi, 2011). Data kan därmed användas för att utveckla riktmärken för 
utvärdering av framtida transaktioner och balanskonton. Riktmärken skapas genom 
uppskattning, klassificering och insamling av historiskt reviderade data för att sedan träna 
analytiska modeller och algoritmer att urskilja onormala transaktioner (Alles, Vasarhelyi 
& Kogan, 2004). Ej granskade transaktioner och saldon jämförs mot normer och riktlinjer 
som utvecklats i modelleringsfasen i syfte att upptäcka avvikelser från det normala (Chan 
& Vasarhelyi, 2011). 
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Varje transaktion som innehåller överträdelser i de interna kontrollprocesserna eller 
uppträder avvikande mot vad som anses normalt flaggas som undantag. En rapport kan 
genereras med detaljer om problemet och revisorn bedömer sedan om problemet behöver 
undersökas vidare. Till exempel kan revisorn utvärdera möjliga förklaringar till varför 
problemet uppstår och sedan inhämta ytterligare information som stödjer dessa 
förklaringar. Nöjer sig revisorn med denna information som förklaring till problemet sker 
en dokumentation av upptäckten och fattat beslut (Chan & Vasarhelyi, 2011). 
 
Rapportering 
Information som genereras från bokföringssystem ska innan de rapporteras säkerställas 
att de inte innehåller felaktigheter eller utelämnande av väsentlig information. Vid 
traditionell revision innebär detta att en ren revisionsberättelse kan lämnas först efter en 
period av granskning och säkerställande av äktheten i rapporten, oavsett om 
informationen uppvisat oegentligheter eller inte. Vid revision i realtid kan information 
komma att säkerställas samtidigt som den blir tillgänglig vilket möjliggör en mer frekvent 
rapportering (Chan & Vasarhelyi, 2011). 
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2.7 Analysmodell 

2.7.1 Modellens utformning 
 
Utifrån tidigare studier och med inspiration från Chan & Vasarhelyi´s (2011) modell har 
vi sammanställt en analysmodell (se figur 2) som studien kommer utgå från i syfte att 
undersöka de föreställningar som finns kring revision i realtid och dess påverkan på 
revisionsprocessen. Genom tidigare normativ forskning och med inspiration från Chan 
och Vasarhelyi´s (2011) modell har sju dimensioner lyfts fram med förväntningar på 
revision i realtid. Dessa presenteras i modellen nedan och utgör en analysmodell i syfte 
att besvara studiens frågeställningar. 

 
Figur 2, Analysmodell 

2.7.2 Faktorer som gynnar utvecklingen mot revision i realtid 
 
1. Standardisering och automatisering  
För att revision i realtid ska vara möjlig ställs krav på att den information som genereras 
i realtid är standardiserat på ett sådant sätt att revisorn inte behöver bearbeta data innan 
den kan analyseras (Chan & Vasarhelyi, 2011). Tidigare har datainsamlingsprocessen 
inneburit att revisorn manuellt samlat in data, sorterat och sammanställt detta inför 
analysprocessen (Chan & Vasarhelyi, 2011). Med hjälp av XBRL kan information 
skickas digitalt och utan något behov av bearbetning från revisorn vilket reducerar 
långdragna datainsamlingsprocesser och agerar plattform till online och realtidsbaserade 
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redovisningsprogram (Elam, Rezaee, & Sharbatoghlie, 2001; Pinsker, 2003). Vidare 
möjliggör ny teknologi (ERP) en bättre integration mellan flera avdelningars 
informationssystem vilket är en nödvändighet för att hela organisationer ska kunna 
realtiduppdateras (Gupta & Kohli, 2008).  
 
När väl information blir tillgänglig för revisorn i realtid behöver denne kunna verifiera 
och säkerställa trovärdigheten av denna i samma stund som informationen anländer. 
Genom en mängd nya digitala analysverktyg (CAATS) förväntas revisorn kunna utföra 
granskning och övervakning på ett effektivare sätt (Byrnes, Al-Awadhi, Gullvist, Brown-
Liburd, Teeter, Warren Jr, & Vasarhelyi 2015). CAATS möjliggör automatisering av 
såväl datainsamling som analytisk granskning och hjälper revisorn att i realtid upptäcka 
eventuella oegentligheter eller ovanliga transaktioner som kräver vidare utredning (Elam, 
McMickle, Razaee, & Sharbatoghlie, 2002). I och med digitaliseringen har användandet 
av Big data ökat kraftigt och kan nu bistå som hjälpmedel till revision i den bemärkelse 
att större mängd data kan användas för att analysera mönster och korrelationer av intresse 
för revisorn (Byrnes, Criste, Stewart, & Vasarhelyi, 2014). 
 
2. Redovisning i realtid  
För att revision i realtid överhuvudtaget ska vara praktiskt möjligt ställs krav på att 
redovisningen levererar information i realtid. På senare tid har det skett en utveckling av 
realtidsbaserade redovisningssystem och kommunikationstjänster (Flowerday, Blundell, 
& Solms, 2006). Denna teknologiska utveckling möjliggör för företag att sköta 
transaktioner och redovisning elektroniskt på daglig basis vilket ställer högre krav på ett 
ökat användande av revisionsverktyg som stödjer realtidsrevidering (Elam, McMickle, 
Razaee, & Sharbatoghlie, 2002).  Kairo Future (2015) menar att när väl redovisningen 
fullt ut produceras i realtid är det inte långt borta tills även revisionen följer samma spår. 
 

2.7.3 Institutioner som hämmar utvecklingen mot revision i realtid 
 
3. Institutioner  
Något som tycks motverka utvecklingen mot en mer realtidsbaserad revision kan 
förklaras utifrån institutionella krafter (DiMaggio och Powell, 1983). Den institutionella 
teorin ger en förklaringar till varför organisationer förändrar sig, eller inte förändrar sig. 
Enligt tvingande isomorfism tenderar organisationer att ändra sina metoder efter 
påtryckningar från intressenter. En förklaring till den långsamtgående utvecklingen kan 
därför vara att organisationer inte efterfrågar revision i realtid i så pass stor omfattning att 
revisorer tvingas ändra sin arbetsprocess.  
 
Mimetisk isomorfism  förklarar varför organisationer tenderar att efterlikna framgångsrika 
metoder och ny teknik i syfte att få konkurrensfördelar (DiMaggio & Powell, 1983). 
Denna kraft bidrar således till att revisionsbyråer tenderar att kopiera ny teknologi och 
arbetsmodeller. Men då revision i realtid ej ännu är verklighet finns inga metoder eller 
tillvägagångssätt att efterlikna. Normativ isomorfism kan hjälpa oss förstå hur revisorerna 
själva kan vara en hämmande faktor i utvecklingen. Enligt DiMaggio & Powell (1983) 
påverkas organisationer och dess metoder till stort av vedertagna normer och värderingar. 
Då dagens revisionsstandarder inte upplevs vara anpassade för revision i realtid (Byrnes, 
Criste, Stewart, & Vasarhelyi, 2014; Ames, Byrnes, & Vasarhelyi, 2012) resulterar detta 
i en ovilja från revisorer att frångå gällande normer och vägledning som finns idag i syfte 
att ändra sina metoder, vilket leder oss in på nästa motverkande faktor. 
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4. Revisionsstandarder 
Revisionsstandarder som är baserade på den traditionella revisionsprocessen leder till 
svårigheter att applicera innovationer och nya metoder inom revisionsbranschen.  Till 
exempel finns ingen vägledning kring användandet av digitala analysverktyg och 
tillvägagångssätt vid granskning av hela populationer (Byrnes, Criste, Stewart, & 
Vasarhelyi, 2014). Som tidigare nämnt menar forskare att revision i realtid kommer ge 
upphov till en mer proaktiv revision där revisorn i större utsträckning kommer anta rollen 
som rådgivare i företag. Dagens lagar och standarder anses dock begränsa revisorns 
möjlighet att ge affärs- och organisationsmässiga råd då detta riskerar att påverka 
revisorns oberoende (Carrington, 2014). 
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3. METOD 
 
Detta kapitel redogör hur författarna har gått tillväga under studiens gång. Tanken är att 
metodvalen är väl motiverade och i sin tur skapar en god förståelse hos läsaren. Detta gör att 
läsaren får en förståelse för hur dessa metodval hjälper till att uppfylla uppsatsens syfte. I början 
beskrivs den kvalitativa ansatsen och abduktiv metod. Sedan beskrivs informationsinsamlingen 
både för teori och empiri. Metodkapitlet avslutas med att behandla studiens tillförlitlighet och 
vilka etiska överväganden som författarna tagit ställning till under studiens gång.  

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

3.1.1 Forskningsansats 
 
Syftet med denna studie var att genom ett kvalitativt angreppssätt och ur ett aktörssynsätt 
skapa förståelse för hur den traditionella revisionsprocessen förväntas påverkas av 
revision i realtid. Men även att identifiera vilka skillnader i förväntningar på revision i 
realtid som fanns bland experter inom den svenska revisionsprofessionen. För att 
genomföra denna studie krävdes det tolkning och förståelse för vad som ska studeras. 
Enligt Fejes och Thornberg (2009) är en tolkande ansats en lämplig metod då syftet med 
studien var att få tillgång till intervjuobjektens egna upplevelser av fenomen och även där 
intervjuobjekten fått stort utrymme att välja själva vad de vill berätta om. En tolkande 
ansats användes som forskningsansats i denna studie då syftet var att förstå och förklara 
experter inom den svenska revisionsprofessionens förväntningar på revision i realtid.  
 
Vid val av teoretisk ansats diskuteras oftast två olika inriktningar: deduktiv och induktiv 
inriktning. I en deduktiv ansats följer slutsatsen i studien det argument som presenterades 
i inledningen. Argumentationen träder fram stegvis under studiens gång och leder fram 
till slutsatsen. En induktiv ansats är konstruerad genom att ett antal fakta, händelser eller 
idéer presenteras. Materialet som presenteras är inte beroende av varandra men är faktorer 
som leder fram till en slutsats (Hörte, 2010). I denna studie användes en abduktiv metod. 
En abduktiv metod påminner om den induktiva i avseende att den utgår ifrån empirin och 
påminner om deduktionen i det avseendet att teoretiska förkunskaper inte avvisas 
(Alvehus, 2016). För denna studie medförde detta möjligheten att justera teorin under 
arbetets gång och utveckla empiri efter det som funnits. Eftersom denna studie byggde på 
förväntningar om framtiden justerades och förfinades teorin i takt med att förståelsen för 
fenomenen ökat.  
 
Användningen av ett aktörssynsätt innebar att alla aktörer i denna studie inklusive 
författarna själva hade olika förväntningar om revision i realtid baserat på tidigare 
erfarenheter. Genom den insamlade empirin analyserades aktörernas förväntningar för att 
försöka förstå och hitta samband mellan dessa. Vid studiens inledning grundade sig 
förförståelsen på teoretiska erfarenheter. Praktiska erfarenheter var inte möjligt eftersom 
revision inte sker i realtid idag (Arbnor & Bjerke, 2008).   
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3.2 Litteratursökning 

3.2.1 Val av litteratur 
 
Uppsatsens ämne valdes under en sökprocess där branschtidningar studerades för att hitta 
ett relevant ämne för studien. Väl i sökprocessen upptäcktes det att FAR:s 
Generalsekreterare Dan Brännström intresserar sig för något som kallas för revision i 
realtid. Kort därefter lästes rapporterna Framtidens rådgivning, redovisning och revision 
- En resa mot år 2025 skriven av Kairos Future (2013) och Nyckeln till framtiden som är 
skriven av Kairos Future (2015). Dessa rapporter berör och förutspår vissa tendenser i 
redovisnings- och revisionsbranschen. Utifrån detta valde författarna att rikta 
litteratursökningen mot revision i realtid, digitalisering och automatisering i 
revisionsbranschen. I sökprocessen användes vetenskapliga artiklar, lagtext och böcker.  
 
Vetenskapliga artiklar hämtades via Google Scholar och Scopus. Dessa tillgängliggjordes 
via Luleå tekniska universitets databasregister. Böckerna som använts är dels 
kurslitteratur från tidigare kurser vid Civilekonomprogrammet och övrig del har 
inhandlats från Bokus.com och Adlibris.com. Lagtext hämtades från Sveriges Riksdag 
(Riksdagen.se). Då teknologisk utveckling är en förutsättning för revision i realtid var 
författarnas ambition att hitta så ny och relevant information som möjligt. Detta eftersom 
den teknologiska utvecklingen har växt i snabb takt blir äldre litteratur fort inaktuell.  
 
Sökord som användes i sökprocessen var: Continuous audit, Continuous auditing, 
Continuous audit process, Real time audit, Audit process, Revision i realtid, Traditional 
audit process och Audit profession.  
 
Av de vetenskapliga artiklar som användes i denna uppsats fanns det en författare som 
återkom ofta i olika författarkonstellationer, Miklos Vasarhelyi. Forskningen som denne 
bidragit med har utgjort en grund för denna studie. Anledningen till detta är att Vasarhelyi 
har en bred kunskap inom området och besitter den erfarenhet som gör att forskningen 
anses trovärdig. Detta på grund av att Vasarhelyi blivit citerad över 4 000 gånger och gett 
ut ca 350 publicerade vetenskapliga artiklar (Google Scholar). Nackdelen med att bara ha 
en forskare är att det försvårar processen med att tolka forskningen som objektiv. Därför 
användes annan forskning för att försöka skapa en så objektiv bild som möjligt. 
Ytterligare ett steg i objektivitetens riktning är att författarna hela tiden betraktat 
litteraturen kritiskt för att undvika en nyanserad bild av ämnet.  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Deltagarurval 
 
I denna studie har trianguleringsmetoden använts vilket innebär att forskare använder sig 
av mer än en datakälla eller metod vilket hjälper det till att triangulera sociala företeelser 
(Alvehus, 2016). Diskussioner pågick mellan författarna om vilka deltagare som valts ut 
i denna studie. Då syftet var att undersöka hur experter inom revisionsprofessionen 
föreställer sig att den traditionella revisionsprocessen förväntas påverkas av revision i 
realtid ter det sig följaktligen logiskt att deltagarna utgjordes av personer inom 
revisionsprofessionen. Därför beslöts det att deltagarna utgjordes av personer med hög 
kunskap inom ämnet. Deltagarna valdes ut genom att identifiera vilka personer som 
återkommer i branschlitteratur, flertalet diskussioner och seminarier om framtidens 
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revision. Ett strategiskt urval passade studien då personer med specifika kunskaper och 
erfarenheter intervjuades (Alvehus, 2016).  
 
Av de intervjuer som genomfördes uppgick den totala intervjutiden till ungefär fem 
timmar och transkriberingsmaterialet uppgick till cirka 40 sidor. Eftersom revision i 
realtid är ett fenomen som ännu inte existerar i Sverige var det viktigt att personer 
tillfrågades som har ett inflytande över processen eller arbetar aktivt med frågor som berör 
revision i realtid. Därför har personer som opererar så högt upp som möjligt i den 
hierarkiska ordningen i både revisionsbyråer och branschorganisationer valts ut. 
Aktörerna som deltagit i denna studie var: 
 
Deskjockeys - Peter Rexhammar 
Peter Rexhammar är VD för Deskjockeys som år 2014 tilldelades priset ”Årets 
framtidsbyrå” och består i dagsläget av cirka 30 stycken medarbetare. P. Rexhammar är 
53 år gammal och har varit i revisionsbranschen sedan slutet på 1980-talet. I början på 
1990-talet blev han godkänd revisor och har efter det arbetat på BDO och PwC innan han 
bestämde sig för att starta egen revisionsbyrå. P. Rexhammar är intresserad av teknik och 
har i ett tidigt stadie valt att anamma ny teknologi inom branschen. Företaget tog emot 
sitt första redovisningsuppdrag för ungefär fem år sedan har på senare tid upplevt en 
kraftig tillväxtfas. Utöver hans uppdrag på Deskjockeys sitter P. Rexhammar även med i 
en kommitté inom FAR och utser andra framtidsbyråer inom revisionsbranschen. 
Intervjun genomfördes den 12 april 2018 klockan 11.00 på Deskjockeys kontor i 
Stockholm 
 
EY - Björn Rydberg 
Björn Rydberg är auktoriserad revisor på Ernst & Young i Stockholm och har arbetat där 
i flera år. I Hela Björns karriär har han arbetat i gränssnittet mellan IT och finansiella 
processer. För närvarande arbetar han i en nordisk grupp som är uppsatt för att på heltid 
hämta data från kunder, transformera data och ladda in i analysmiljöer. Han arbetar även 
med att automatisera inläsning till analysverktyg så att det effektiviseras och genererar 
kundpresentationer av olika flöden. Intervjun genomfördes den 13 april 2018 klockan 
14.00 på EY:s kontor i Stockholm. 
 
PwC - Bo Karlsson 
Bo Karlsson är partner på PwC och arbetar som storbolagsrevisor. Han har arbetat inom 
PwC i 12 år och är idag ansvarig revisor för bolag som Assa Abloy, Scania, Latour och 
SKF. Bo är utöver sitt revisorsuppdrag även så kallad ”transformation leader” inom 
revisionsverksamheten där han leder arbetet med digitalisering och automatisering samt 
arbetet med AI (artificiell intelligens) på den svenska marknaden men även i globala 
grupperingar. Intervjun genomfördes den 25 april klockan 15.00 via telefon. 
 
FAR – Dan Brännström 
Dan Brännström är generalsekreterare i FAR, branschorganisationen för revisorer, 
redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Digitaliseringen är 
ett viktigt område för FAR i avseende att utbilda deras medlemmar för den kommande 
omställningen. Intervjun genomfördes den 13 april 2018 klockan 9:00 på FAR:s kontor i 
Stockholm. 
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3.3.2 Val av datainsamlingsmetod 
 
Det går att argumentera för att en kvantitativ metod ger en mer sluten ansats eftersom en 
deduktiv metod bygger på argument som sedan ska korroboreras med hjälp av 
ursprungsteorin. Detta gör att en deduktiv, kvantitativ metod kan bli mer sluten än en 
kvalitativ ansats eftersom yttre faktorer eller omständigheter inte behandlas. I denna 
studie användes därmed en kvalitativ metod. En kvalitativ metod studerar inte statistiska 
samband utan fokuserar mer på innebörder. Detta leder till en komplexitet eftersom den 
kvalitativa metoden intresserar sig för vad människor anser vara viktigt och att 
verkligheten är konstruerad av befolkningen (Alvehus, 2016). Genom att använda en 
kvalitativ metod öppnades möjligheter vid studering av syftet att undersöka hur 
revisionsprofessionen föreställer sig att den traditionella revisionsprocessen förväntas 
påverkas av revision i realtid. Alvehus (2016) menar att intervjuer är ett bra sätt att ta reda 
på hur människor tänker och handlar i olika situationer.  

3.3.3 Semistrukturerade intervjuer 
 
Intervjuer kan genomföras på olika sätt. Vanligt är att intervjuerna består av olika grader 
av strukturering. En strukturerad intervju kan ibland bestå av förutbestämda frågor och 
svar som gör att får karaktären av enkäter. Problemet med detta är att intervjun blir 
ytligare och det är svårt att komma åt de bakomliggande orsakerna. Fördelen är att en 
sådan intervju går snabbt att genomföra och det är enklare att utföra den typen av 
intervjuer på flera intervjupersoner. Om en intervju istället blir ostrukturerad ökar risken 
för att intervjun hamnar bort från kärnämnet eftersom intervjuaren har ett öppet samtal 
med intervjupersonen om dennes intresse för ämnet (Alvehus, 2016).  
 
Denna studie tillämpade semistrukturerade intervjuer. Med det menas att intervjuerna 
består av en intervjuguide med ett fåtal öppna frågor som rör realtidsrevisionens påverkan 
på den traditionella revisionsprocessen. Anledningen till att valet av semistrukturerade 
intervjuer var för att den är flexibel och det ger den intervjuade möjligheten att utveckla 
sina uppfattningar och idéer om ämnet (Alvehus, 2016). Denna typen av intervju gav en 
större frihet för intervjuaren, om intervjupersonen sagt något som inte anknyter till 
intervjuguiden men berör ämnet ges intervjuaren möjlighet att ställa frågor om detta 
(Bryman & Bell, 2013). I en semistrukturerad intervju är det viktigt att kunna ställa 
följdfrågor som gör att deltagaren uppmuntras till vidare dialog (Alvehus, 2016). 
Intervjuguiden baserades på den teoretiska referensramen som litteraturen tidigare 
behandlat. Den teoretiska referensramen behandlar olika teman i ämnet revision och 
frågorna till intervjuguiden baserades på dessa teman. Intervjuguiden var samma till alla 
deltagare förutom att en extrafråga ställdes till deltagarna från revisionsbyråerna. 
 
För att säkerställa att intervjuerna blev så bra som möjligt genomfördes intervjuerna 
fysiskt  i syfte att identifiera icke-språklig information som gester och ansiktsuttryck 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna är bosatta i Luleå och den geografiska positionen 
försvårade möjligheterna att uppnå fysiska intervjuer eftersom revisionsprofessionen till 
stor del arbetar i södra Sverige. Av de genomförda intervjuerna utfördes tre stycken 
genom personliga intervjuer och en intervju via telefon. Nackdelen med att använda sig 
av en telefonintervju är att kroppsspråk och ansiktsuttryck blir svårtolkade (Kvale & 
Brinkmann, 2009). När telefonintervjun genomfördes ställdes följdfrågor om deltagaren 
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ej svarade på frågan tillräckligt uttömmande. Istället för att tolka kroppsspråk och 
ansiktsuttryck tolkades tystnad och suckar.  
 
Merparten av intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Endast en aktör ville 
inte bli inspelad och i den intervjun fördes anteckningar löpande. Inspelningar har använts 
för att säkerställa att allt deltagaren säger kommer med. Nackdelen med att spela in 
intervjuer är att det kan störa deltagaren och leda till att personen känner en begränsning 
i hur öppen den kan vara. Fördelen är att intervjuaren får med allt deltagaren säger och 
om anteckningar tas kan det vara svårt att få med allt som sagts där det kan bli 
missförstånd mellan det deltagaren säger och vad intervjuaren antecknar (Alvehus, 2016). 
Efter en genomförd intervju transkriberades inspelningen och författarna fick möjlighet 
att gå tillbaka till inspelningarna igen för att lyssna på vad som har sagts. Transkriberingen 
sammanfattades sedan och deltagaren fick i efterhand godkänna sammanfattningen. Detta 
som ett kvitto på att författarna och deltagaren hade samma uppfattning om vad som sagts 
och hur det tolkades. 

3.3.4 Intervjuguidens utformning 
 
Studiens syfte byggde på förväntningar på ett fenomen som ännu inte inträffat vilket leder 
till att något hundraprocentigt rätt svar är ouppnåeligt. Bryman och Bell (2013) menar att 
det ska tillhandahållas en generell referensram och vägledning när det gäller att ta sig an 
empiriska situationer. Den teoretiska referensramen baserades på forskning från USA 
som behandlar den teknologiska utvecklingen i revisionsbranschen. Antaganden gjordes 
om att den forskning som framkommit i USA även går att applicera på revisionsbranschen 
i Sverige.  
 
Genom att studera forskningen som framkommit i USA samt även hur revisionen sett ut 
och utvecklats i Sverige bildades den teoretiska referensramen. Denna referensram 
fungerade som en plattform för hur intervjuguiden utformades och varje del i den 
teoretiska referensramen utgjorde ett tema i intervjun. Bryman och Bell (2013) menar att 
en intervjuguide lika gärna kan stå för en minneslista över vilka områden som ska täckas 
i en semi-strukturerad intervju. I detta fall utgjordes minneslistan av ämnen som 
behandlas i den teoretiska referensramen: Traditionell revision, Standardisering och 
automatisering, Redovisning i realtid och Revision i realtid. Intervjufrågorna hade därför 
en bredare karaktär för att undvika specifika frågor vilket gör att deltagarna kan utveckla 
sina egna åsikter.  
 
Ordningsföljden på intervjuerna var att personen från branschorganisationen intervjuades 
först för att bilda en övergripande bild på branschen och vilka förväntningar normsättare 
och opinionsbildare har på digitalisering och automatisering. Utifrån den helhetsbild som 
normsättare och opinionsbildare gav intervjuades revisorer för att se om deras 
förväntningar överensstämde med normsättare och opinionsbildare eller om revisorernas 
förväntningar skiljde sig åt. 
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3.4 Analysmetod 
 
Syftet med analysen av intervjuerna var att avslöja meningen med frågan och att 
tydliggöra de bakomliggande förväntningarna. Bricolage betyder att verktyg används 
som finns tillgängliga utan att följa någon specifik analytisk teknik. Rent praktiskt innebar 
detta att forskaren kan läsa igenom intervjuer, bilda sig en uppfattning, gå tillbaka till 
intressanta avsnitt och räkna yttranden som anger olika attityder till ett fenomen, göra om 
delar i intervjun till berättelser, använda metaforer för att omfamna materialet och 
presentera resultatet i diagram (Kvale & Brinkmann, 2009). Således kunde 
meningsskapande bildas genom kombinationer av olika analysmetoder. Denna 
analysmetod användes för att författarna skulle kunna se över en genomförd intervju och 
skapa sig en bild av den intervjun i förhållande till helhetsbilden. Utifrån intervjuguidens 
basering på beståndsdelarna i den teoretiska referensramen kan detta beskrivas som delar 
som i slutänden leder till en helhet. Genom vald analysmetod ledde detta fram till en 
helhetsbild av hur revisionsprocessen förväntas påverkas av revision i realtid.  
 
Studiens analys beskriver hur författarna gick tillväga för att besvara studiens syfte och 
frågeställning. Denna studie behandlade fyra kärnämnen som presenterats i den teoretiska 
referensramen. Materialet som samlades in i empirin analyserades för att få en gemensam 
tolkning som analysunderlag. Två olika delar av revisionsprofessionen var underlag för 
datainsamlingen, dels yrkesutövande revisorer som arbetar med revision och den 
teknologiska utvecklingen dagligen och dels genom branschorganisationen FAR som 
arbetar branschövergripande med revisionens utveckling. Att sammanställa deras 
tolkningar och förväntningar gav en helhetsbild över hur det ser ut i revisionsbranschen 
idag. Detta jämfördes sedan med vad branschorganisationer har för bild av revision, vilka 
förväntningar och hur branschen bör behandla utvecklingen som finns inom revision.  
 
Teorin och den teoretiska referensramen utvecklades under arbetets gång utifrån det 
empiriska material som insamlades. Vissa delar i teorin upplevdes efter datainsamlingen 
som överflödiga och justerades löpande vilket tilläts genom den abduktiva metod som 
använts. För att få analysen relevant valdes delar ur det empiriska materialet ut och 
analyserades efter frågeställningarna och syftet. Detta kopplades till hur den traditionella 
revisionen förväntas att förändras genom revision i realtid och branschens förväntningar 
på detta. 

3.5 Tillförlitlighet 
 
Validitet är en bedömning om slutsatserna i studien stämmer överens med informationen 
som insamlats genom undersökningen (Bryman & Bell, 2013). I en kvalitativ studie blir 
kravet på upprepningsbarhet komplicerat då forskaren bedriver intervjuer vilket 
inkluderar forskaren som ett steg i processen. Om olika forskare skulle intervjua samma 
personer är sannolikheten att de skulle få exakt samma svar relativt låg (Alvehus, 2016). 
Vidare beskriver Alvehus (2016) en dimension av validitet som kallas autenticitet. 
Autenticitet innebär att resultaten ska vara autentiska och baseras på giltiga grunder. I 
denna studie samlades resultatet in genom semi-strukturerade intervjuer med personer 
som anses vara experter på sitt område. Då studiens syfte var att undersöka experter inom 
revisionsprofessionens förväntningar på revision i realtid ansågs det att intervjuer med 
deltagare som utgör experter inom svenska revisionsprofessionen bidragit med hög 
validitet till studien.  
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3.6 Etiska överväganden 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det fyra osäkerhetsområden att ta hänsyn till 
när etiska överväganden görs: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 
forskarens roll. Informerat samtycke innebär att deltagaren informerats om studiens syfte, 
eventuella risker och fördelar som uppkommer i samband med projektet och att 
deltagaren deltog frivilligt med möjligheten att dra sig ur när som helst (Kvale & 
Brinkmann, 2009). För att behandla detta informerades deltagarna om studiens 
fullständiga syfte och att deras deltagande var högst frivilligt med möjlighet till att dra sig 
ur om så skulle önskas.  
 
För att ge denna studie så hög validitet som möjligt var målsättningen att kunna presentera 
deltagarnas fullständiga namn, arbetsplats och yrkesroll. Detta då experter inom ämnet 
bidrog till en högre trovärdighet. Anonymitet skulle minskat trovärdigheten då deltagarna 
ej gått att verifiera som experter. Konfidentialitet betyder att privat information som 
identifierar deltagarna inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom 
denna studie behandlat förväntningar om en hel bransch så avslöjades inget av privat 
karaktär mer än deltagarnas personliga åsikter. Därför valde forskarna att inte göra denna 
undersökning anonym om inte deltagarna själva har bett om det.  
 
Konsekvenserna av en utförd intervju är en balansgång, dels så kan deltagarna bli lidande 
av resultatet som forskarna presenterar och dels så kan studien bli lidande om för stor del 
av materialet exkluderas i det slutgiltiga resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Om en 
deltagare uttryckt sig på ett sätt som denne inte vill stå för när resultatet presenterats så 
skickades en skriftlig sammanfattning ut till deltagaren för godkännande. För att 
minimera risken att deltagarna utelämnar relevant information informerades detta innan 
intervjun påbörjades. Forskarens roll är att upprätta en hög vetenskaplig kvalité på 
studien. Detta görs genom att det publicerade materialet ska vara så korrekta och 
autentiska som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie säkerställdes 
korrektheten genom att låta deltagarna läsa igenom sammanfattningen av intervjuerna 
samt genom att jämföra intervjuerna med varandra. 
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4. RESULTAT 
 
Presentationen av resultatet är uppdelat i två avsnitt. Det första avsnittet presenterar 
revisorernas uppfattningar om revisionsbranschen och förväntningarna på branschens fortsatta 
utveckling. Intervjuguiden har använts som grund för diskussionerna som uppstått. I detta kapitlet 
presenteras en sammanfattning där de viktigaste delarna i avseende till studiens syfte presenteras. 

4.1  Revisorers förväntningar 

4.1.1 Deskjockeys - Peter Rexhammar 
 
Traditionell revision 
P. Rexhammar menar att det traditionella sättet att arbeta med revision fortfarande 
existerar idag där de följer de internationella standarderna (ISA) “by the book”, men där 
revisionen idag sker i molnbaserade webbaserade system, det är enda skillnaden. 

  
”Man planerar, lägger upp granskningsprogram, gör en riskbedömning, genomför 
revisionen och följer alla de stegen. Detta kommer man inte så mycket ifrån oavsett 

vilket program man jobbar i.” 
  
På frågan om vilka delar ur revisionsprocessen som är mest tids- och arbetskrävande 
poängterar P. Rexhammar att det är viktigt att skilja på rent formaliaarbete och den 
analytiska processen. På så sätt kan en enklare urskilja vilka delar ur processen som kan 
robotiseras. Här tittar Deskjockeys på möjligheten att outsourca vissa delar av 
formaliaarbetet till utbildade revisorer i Baltikum. Väl ute hos kunden dokumenterar 
revisorn de interna kontrollerna vilket inte kan göras från annan ort. Utefter revisorns 
bedömning av kvalitéten av de interna kontrollerna tas slumpmässiga stickprov ut. P. 
Rexhammar menar att det räcker gott för att ge en rimlig försäkran till företagets 
intressenter om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga oegentligheter. Han 
påpekar dock att den traditionella revisionsprocessen leder till ett säsongsbetonat 
arbetssätt. Deskjockeys försöker jämna ut denna arbetsbelastning genom att fördela 
mycket av den löpande revisionen under hösten. 
 
Standardisering och automatisering 
P. Rexhammar menar att revisionsprocessen har förändrats till följd av ökad 
standardisering av data men att automatiseringen inte har påverkat avsevärt. Under hans 
30 år inom branschen har givetvis regeländringar givit upphov till viss förändring men 
när det kommer till automatisering anser han inte att detta skulle hjälpa dem i själva 
revisionsarbetet. Därför anser P. Rexhammar inte heller att det finns delar ur denna 
process som idag skulle kunna automatiseras med hjälp av nya digitala verktyg. 
  

”De verktyg vi har idag räcker faktiskt jättebra för den typ av bolag vi jobbar med så 
det är inget jag bekymrar mig över” 

  
Peter understryker dock att byrån tittar på andra system som kan slå ihop data på ett annat 
sätt där det går att hämta in olika register och databaser från företag på ett effektivare sätt, 
men att de inte riktigt är där ännu. 
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Redovisning i realtid 
P. Rexhammar menar att Deskjockeys idag enbart arbetar i program som klarar av att 
producera affärs- och redovisningsinformation i realtid. De arbetar med tre program: 
Visma ekonomi, Visma Net och Visma ProCountor där till exempel banktransaktioner 
bokförs automatiskt i realtid mot förprogrammerade kriterier. Konteringarna är 
tidsbestämda och kan bestämmas så som avskrivningar och liknande. Enligt P. 
Rexhammar har Deskjockeys idag runt 200 redovisningskunder som alla arbetar i någon 
av dessa tre system. Det finns inte många byråer i Sverige som arbetar så pass aktivt som 
Deskjockeys i dessa system, däremot har de i Finland arbetat längre med dessa system än 
vad Sverige har. P. Rexhammar menar samtidigt  att ifall en transaktion behöver bokföras 
manuellt ses det som ett misslyckande från byråns sida. 
 
Revision i realtid 
P. Rexhammar tror att revisorer är fullständigt ointresserad av revision i realtid, det är 
något som ska skötas internt i företaget för att styrelsen ska kunna fatta beslut på korrekt 
redovisningsinformation. Han menar vidare att teoretikerna tycks ha sammanblandat den 
interna kontroll hos företag med vad en extern revisor faktiskt ska. Vidare understryker   
han samtidigt att revision i realtid mycket väl kan fungera bättre i andra länder med en 
annan syn på vad revisorns arbetssätt. 
  

”Vi vill inte sitta bakom någon dashboard där det blinkar och händer grejer hos våra 
företag, det är liksom inte vår grej” 

  
På frågan om hur planeringsarbetet förväntas förändras om revisionen skulle ske i realtid 
svarar P. Rexhammar att det inte skulle påverka hur de arbetar idag. Inom revisionen 
handlar det väldigt lite om att revidera konkreta siffror utan snarare helheten som 
genererar dessa siffror, något som han tror kommer ske genom samma metodik som görs 
idag, vare sig siffrorna revideras i realtid eller ej. Däremot kan bemanningen komma att 
förändras i och med att det ställs högre IT-kunskaper, men inte själva arbetssättet.  
 
Att revision i realtid skulle ge upphov till en mer proaktiv revision håller inte P. 
Rexhammar med om. Även om många revisorer skulle vilja anta rollen som rådgivare 
och konsulter så är inte det revisorns jobb. De regler och standarder som finns idag ger 
inte revisorn möjligheten att både ge företagsledningen råd och vägledning och samtidigt 
utföra revisionen. P. Rexhammar menar att det istället är viktigt att ha en bra dialog med 
företaget och när rådgivning efterfrågas ska antingen andra konsulter anta denna roll 
alternativt att revisorn frånsäger sig revisionsuppdraget för att gå in som en rådgivare. P. 
Rexhammar tror heller inte att revisorns arbetsbelastning över räkenskapsåret skulle 
påverkas vid en realtidsbaserad revision. 
  

”Om bolagen har system som vi kan lita på så behöver vi liksom inte springa där titt 
som tätt och kontrollera det, utan vi gör liksom regelbundna kontroller av det när vi gör 

våra revisioner” 
  

Sammanfattningsvis menar P. Rexhammar att revisionen troligtvis aldrig kommer ske i 
realtid. Däremot ser han utifrån de system Deskjockeys arbetar i idag att redovisningen 
redan sker i realtid och att företag i framtiden internt kommer att kunna ganska och 
revidera denna information i realtid. Men att den externa revisionen skulle följa denna 
utveckling är något P. Rexhammar anser inte kommer ske. Det är dessutom inte önskvärt 
och han avslutar med att belysa vikten av att skilja på den interna kontrollens funktion 
och den externa revisorns roll i företaget. 
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4.1.2 EY – Björn Rydberg 
 
Traditionell revision 
B. Rydberg menar att de tre huvuddelarna i revisionsprocessen är just planering, 
granskning och rapportering. På EY börjar planeringsfasen med att förstå kunden och hur 
dess verksamhet är uppbyggd. Detta görs genom att gå igenom hur organisationen ser ut, 
hur de arbetar med sina system för att kunna producera den finansiella rapport som 
revisorerna ska uttala sig om i slutändan. Under årets senare halva utförs sedan 
interimsgranskningar där EY går igenom företagets interna kontroll och processer. Detta 
görs för att göra en form av förberedande granskning i syfte att vara väl förberedd och 
införstådd i bolaget när det väl är dags för rapportering. 
  
B. Rydberg menar att arbetsprocessen har förändrats genom åren. Ur ett historiskt 
perspektiv har stort fokus lagts vid bokslutet för att det är där som revisionsberättelsen, 
som B. Rydberg beskriver som en slutprodukt som ska levereras till kunden. För att 
slutprodukten ska bli så korrekt har fokus också legat på just planeringsfasen för att 
säkerställa att det som presenteras i slutändan är korrekt. Numera har det skett en 
förflyttning av nedlagda timmar från bokslutet till interimsgranskningen för att undvika 
att få allting i bokslutet. Med tillgång till större data kan EY vara mer spetsiga i sin 
planering och tidigt identifiera vilka flöden som är viktiga att undersöka. Genom en 
grundlig planering effektiviseras arbetet i interimsgranskningen. 
  
Att den traditionella revisionsprocessen ger upphov till en reaktiv revision menar B. 
Rydberg att det beror på. Om data plockas in några gånger per år istället för kontinuerligt 
blir det en viss reaktivitet på grund av att det finns perioder som inte täcks av revisorn 
men samtidigt är det samma data som granskas även om det hade reviderats i realtid. Om 
istället marknaden varit mer volatil kan han tänka sig att lagstiftare skulle efterfråga en 
mer realtidsbaserad revision men att den stabilitet som finns nu inte triggar en sådan 
kontroll. 
 
Standardisering och automatisering 
EY arbetar i dagsläget med en portfölj av verktyg för att hantera rådata, processa denna 
för att sedan generera rapporter. De programvaror som används är ACL (Audit Command 
Language) för att hantera rådata. Till att analysera data och presentera rapporter används 
Excel, Spotfire och Tablo. 
 
Redovisning i realtid 
Gällande redovisning i realtid tror han att det skiljer sig lite från bolag till bolag och 
bransch till bransch. I slutändan handlar det om hur snabbt ett bolag får in en transaktion 
i bokföringen och det handlar om hur automatgenererad bokföringen i en verksamhet är. 
Ju kortare tiden är från när en transaktion utförs till att den hamnar i bokföringen, ju mer 
realtidsbaserad är redovisningen. 
 
Revision i realtid 
Revision i realtid går ut på att revisorn kopplar upp sig mot kundernas flöden och hämtar 
in information av kundens mest väsentliga flöden. Genom att bevaka dessa flöden så kan 
revisorn snabbt upptäcka saker som sticker ut och inte är överensstämmande med 
förväntningarna. Om revision i realtid implementeras tror B. Rydberg att arbetscykeln 
kommer att förändras och att bolagen skulle börja följas på ett annat sätt. Vidare menar 
han att detta är en komplex process, speciellt i koncerner med landsöverskridande gränser 
som saknar ett centraliserat ekonomisystem. 
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Revisionsarbetet kommer att gå mer och mer mot dataanalys och kompetens inom IT 
kommer att efterfrågas i högre utsträckning. Genom att utveckla smartare programvaror 
och AI så kommer arbetet förändras från att personer fysiskt går ut och försöker analysera 
rapporterna till att istället överlämna det till programvaror. En intern revisionsfunktion 
skulle ha bättre förutsättningar för att verka i en realtidsmiljö än en extern. Från insidan 
är det lättare att koppla upp sig än externt. Om internrevisionen använder 
realtidsinformation på ett korrekt sätt blir det till nytta för den externa revisorn leda till 
ett ökat samarbete. En stor utmaning som finns är att få de anställda uppdaterade på allt 
som händer i digitaliseringen. Anställda som bara varit i branschen över fem år upplevs 
ligga efter på grund av den hastighet som den tekniska utvecklingen har. 

4.1.3 PwC – Bo Karlsson 
 
Traditionell revision 
B. Karlsson menar att den traditionella revisionsprocessen följer ISA och att dessa sätter 
samma kriterier oavsett byrå. Själva revisionen börjar med planeringsfasen där revisorn 
gör en riskanalys där det krävs en förståelse för bolagets verksamhet och systemstöd. 
Utefter denna planering vet sedan revisorn vilka risker som anses materiella och vilka 
poster som kräver en granskningsansats. Större poster kräver att revisorn förstår hur 
processerna är designade och vilka interna kontroller företaget satt upp för att upprätthålla 
effektivitet och stöd till processerna. 
 
Efter detta testas systemen och att de faktiska processerna och kontrollerna efterlevs i 
syfte att avgöra om revisorn kan förlita sig på dessa. B. Karlsson menar vidare att en stor 
del av denna granskning består av värderingsfrågor som revisorn behöver ta ställning till 
såsom värdering av varulager och som inte fångas upp i processerna. B. Karlsson menar 
vidare att PwC tar hjälp av så kallade ”Self-servicecenters” som utför de mer repetiva och 
standardiserade momenten medan själva klientteamet fokuserar på de svårare frågorna. 
 
På frågan om vilken del av den traditionella revisionsprocessen som anses mest tids- och 
arbetskrävande svarar B. Karlsson att test av detaljer och att göra ett urval som är 
representativt för ett flöde. Han menar att ibland krävs granskning av över 100 
transaktioner vilket gör att sökandet efter bevis som validerar dessa transaktioner blir 
tidskrävande. 
 

”Det är ju kopior och sånt här underlag som kunden sitter på i system och det ska 
hämtas från olika system för att vi ska kunna knyta ihop ett flöde.” 

 
B. Karlsson menar vidare att just stickprovsurval ger en rimlig försäkran så som 
revisionen ser ut idag och på det sätt den är definierad av ISA. Visst kan det tyckas finnas 
systemstöd idag som möjliggör en revision av alla transaktioner men samtidigt påpekar 
B. Karlsson att mycket av revisionen handlar om att bedöma olika värderingar. För att 
säkerställa att dessa värderingar är korrekt hanterade görs representativa urval av denna 
typ av transaktioner och ifall dessa är korrekt hanterade så har revisorn grund för att kunna 
göra en exploatering på hela det utfallet.  
 
Att endast titta på en massa datatransaktioner och knyta ihop dessa ger inte mycket bevis 
för att de verkligen stämmer utan revisionen kräver mer än så, menar B. Karlsson och 
hänvisar till ISA:s definition av revision. Revisorns roll är att försäkra samhället om att 
företagets finansiella rapportering stämmer i all väsentlighet menar B. Karlsson men 
påpekar samtidigt att revisorn agerar som en ”compliance check” för företaget själva att 
de faktiskt lever efter sina policys. Revisorn bekräftar att den interna kontrollstrukturen 
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och systemen fungerar oavsett om företaget har en internrevisionsenhet eller inte. Den 
externa revisorn som granskar många olika kunder kommer in med en referensram och 
en bredare syn vilket gör att denna kan ge ett extra stöd som inte kan ges internt. 
 
Standardisering och automatisering 
B. Karlsson tycker inte att den traditionella revisionsprocessen har förändrats till följd av 
en ökad automatisering. Det som händer är att vi går från analogt till digitalt men vi 
behåller samma produkter och tjänster som tidigare. Skillnaden är att revision idag sker 
på digitala plattformar där dokumentation sparas i applikationer, inte i pärmar som 
tidigare. Dock ser B. Karlsson inte att automatiseringen har bidragit till att moment 
automatiserats och inte behöver göras manuellt. Däremot tror han att revisionsprocessen 
i framtiden kan komma att automatiseras i två steg. Standardiserade moment så som att 
inhämta material, jämföra och initiera en körning i Excel kommer kunna utföras av en 
RPA, en mjukvarurobot, när den standardiseringsnivån som krävs har uppnåtts. Detta gör 
att de personer som idag sitter och utför dessa arbeten frigörs arbetstid som kan användas 
på andra plan. Nästa steg skulle sedan vara att utveckla en kognitiv automation där 
applikationen analyserar och drar slutsatser själv med hjälp av AI, menar B. Karlsson. 
 
Redovisning i realtid 
Likt tidigare forskare ser B. Karlsson en ökad efterfrågan på affärs- och 
redovisningsprogram som producerar information i realtid. ”De systemen finns ju redan” 
fortsätter han och förklarar hur molnbaserade redovisningssystem är uppkopplade direkt 
mot till exempel banken där transaktioner ”slussas” in i redovisningssystemet och 
matchas mot kundfordran av samma belopp. Då sitter det inte en människa och gör dessa 
konteringar utan detta utförs automatiskt i applikationen. På så sätt genereras 
redovisningsinformation i samma ögonblick som transaktionen äger rum. Vidare menar 
B. Karlsson att dessa typ av system och sätt att arbeta på inte är särskilt utbrett idag men 
att tekniken finns där men det handlar om en mognadsfråga.  
 

”Det här ska fungera kanske inte till 50% utan till 80% innan det börjar ta fart” 
 

Revision i realtid 
När B. Karlsson blir ombedd att beskriva konceptet revision i realtid börjar han med att 
påpeka att det är där vi kommer landa så småningom. Han menar att när information 
produceras i realtid kommer intressenter kunna vara uppkopplad och löpande ta del av 
denna. Intressenter kommer att kunna ta del av denna information och fatta beslut på 
denna realtidsuppdaterad information som finns tillgänglig. Detta menar B. Karlsson 
skulle leda till att den traditionella årsredovisningen och revisionsberättelsen helt förlorar 
sitt syfte.  
 
Istället är det upp till revisorn att i någon form säkra den realtidsbaserade informationen. 
Detta tror han kan ske genom att revisorn säkerställer att informationen som kommer från 
ursprungskällan inte blivit påverkad, det vill säga att någon på vägen kunnat manipulerats 
till dess att den blir tillgänglig i realtid för intressenterna. Därmed menar B. Karlsson att 
vi förflyttar oss från den traditionella revisionsberättelsen som grundar sig på historisk 
information till att revisorn blir en ”digital trust” som försäkrar processer och system 
genom att granska vilka algoritmer som företag använder sig av. 
 

”Med realtidsinformation, då ska man inte se framför sig att vi granskar en 
årsredovisning längre utan då är det något annat.” 
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B. Karlsson menar vidare att även den traditionella planeringsfasen kommer förlora sitt 
syfte. Då vi i framtiden kan läsa in alla transaktioner där det finns smarta AI-baserade 
analysprogram som identifierar allt avvikande finns ingen mening att planera revisionen 
efter vad som är viktigt, alla avvikelser kommer istället att kunna granskas. B. Karlsson 
hävdar att 80% av den tid som spenderas på en revision idag kommer att kunna ersättas i 
framtiden med hjälp av AI på bara några sekunder. Därmed behöver det inte sitta 
människor som försöker hitta något som sticker ut eller avvikelser, det här gör AI baserat 
på hela populationen, och de gör det snabbt, väldigt snabbt, menar B. Karlsson.  
 
Idag rör vi oss från att revidera stora mängder ostrukturerad data till att säkra den 
strukturerade data som återfinns i redovisningen. När datorer med hjälp av AI kan ”gifta 
ihop” ostrukturerad data såsom textformat och lingvistik med strukturerad data så tror 
han att hela timstrukturen för en revisor att kollapsa. Om vi fortfarande ska granska en 
årsredovisning och uttala oss om denna i en revisionsberättelse så kanske detta arbete går 
att utföra på 20% av den tid som läggs ned idag. Men när väl information rapporteras i 
realtid till företagets intressenter tror B. Karlsson att det inte finns behov av en 
årsredovisning på samma sätt utan det blir andra delar som behöver säkras. 
 
Vidare menar B. Karlsson att det kommer krävas en helt annan kompetens både bland 
revisorer men även ute hos företagen när detta blir verklighet. Det kommer i större 
utsträckning krävas matematiker och experter på algoritmer som förstår hur IT-miljön är 
uppbyggd och hur informationen genereras. Eftersom informationen genereras 
automatiskt ställs krav på att denna säkerställs i samma ögonblick som den produceras 
för att inte riskera att den information som når intressenterna är felaktig och att dem fattar 
beslut på ofullständig information. 
 
Med hjälp av AI och en stor mängd data menar B. Karlsson att revisionen kommer bli 
mer prediktiv än tidigare då revisorn kommer kunna förutse framtiden på ett annat sätt 
än. Dagens revision handlar mycket om att validera historiska händelser där revisorer ofta 
stöter på felaktigheter som kunden inte är medveten om. I framtiden kommer revisorn 
kunna ligga steget före och upptäcka dessa fel i ett tidigare skede och på ett mer prediktivt 
sätt kunna underrätta kunden om dessa i tid i syfte att minimera eventuella konsekvenser 
i ett tidigare skede. Samtidigt menar B. Karlsson att sådana här system kommer ligga ute 
hos kunderna vilket medför att när kunden själv så småningom kommer kunna bemästra 
denna validering av realtidsinformation måste revisorn vara ett steg före och erbjuda 
något annat som skapar värde för kunden. I och med att årsredovisningen tappar relevans 
behöver revisionen ändra fokus.  
 

”Det kanske är någon form av ISO-certifiering av processer eller någon form av 
certifiering att företaget har rätt kompetenser att skriva algoritmer”,  

avslutar B. Karlsson. 
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4.2 Dan Brännström – Föreningen auktoriserade revisorer 
 
D. Brännström menar att det som driver utvecklingen av revision i realtid framåt är att ett 
antal redovisningsbyråer börjar men realtidsredovisning. Förutsättningar finns genom den 
tekniska utvecklingen och en vilja från branschen som resulterar i att företag som arbetar 
traditionellt får svårt att verka när andra utvecklar redovisning i realtid. Genom att 
tekniken utvecklas kommer flöden kunna läsas av snabbare vilket gör att 
årsredovisningen blir mindre relevant. 
  
D. Brännström spår att den stora isbrytaren i ämnet blir Nordic Smart Government som 
är en lösning som underlättar rapportering till myndigheter. Bolagsverket ska kunna 
hämta data från organisationer vilket ställer ett krav på organisationer att ha en uppdaterad 
redovisning. Därför krävs det att företag tänker om från att granska historisk information 
till att granska relevant information och reviderar i realtid. Om detta inte sker i realtid 
kommer revisionen att tappa relevans. 
  
För att nå till revision i realtid tror D. Brännström att det kommer krävas bra processer i 
organisationer, bra kontroll av in-data, rutiner i system och bra intern kontroll. För att en 
extern revisor ska kunna säkerställa att den data som presenteras är korrekt krävs det att 
denne har programvaror som klarar av att följa flödet. D. Brännström betonar dock vikten 
av att finnas ute på företag för att förstå verksamheten. 
  

”Bara för att det är digitalt får man inte tro att det är rätt” 
  

D. Brännström utvecklar detta genom att jämföra revisorsrollen med en Idol-jury som får 
in en deltagare, lyssnar på deltagaren, bedömer denne och fattar sedan ett beslut med 
integritet. På samma sätt ska en revisor agera ute hos företagen och den delen får inte gå 
förlorad i och med digitaliseringen. Vidare menar D. Brännström att det traditionella 
arbetssättet för en revisor är att genomföra löpande granskning för att skaffa sig en bra 
bild för hur årsbokslutet kommer att se ut. 
  

”Revision.. nu slår det mig att revision är i dåtid, historisk. Ett namnbyte kanske vore 
lämpligt, Realvision?” 

  
Detta kommer att förändras i och med revision i realtid eftersom intressenter kommer att 
efterfråga ögonblicksbilder på hur företaget ser ut i realtid och således kommer 
årsredovisningen tappa sin relevans. Detta gör att revisionen måste realtidsbaseras för att 
förbli relevant. Vidare tror inte D. Brännström att revisorns roll kommer att förändras i 
grunden. Det kommer fortfarande gå ut på att ge företag ett förstärkt förtroende för hur 
företagets verksamhet presenteras, däremot kommer det bli en förskjutning på hur och 
när det görs. 
  
Det kommer alltid att finnas ett behov av extern försäkran i ett företag. Inget företag gör 
allt rätt och därför krävs det en extern part med hög kompetens inom området som 
granskar detta för att få det så korrekt som möjligt. D. Brännström ser problem med 
revisionsstandardernas utformning och menar att en revisor inte kommer kunna vara en 
person som hjälper företag att navigera eftersom oberoende-reglerna sätter stopp för detta. 
Därför är en ändring av dessa standarder nödvändiga för att kunna möjliggöra detta. Dock 
betonar han att företagaren är den som i slutänden fattar beslut och det är viktigt att 
revisorn inte iklär sig denna rollen för att undvika att revisorn granskar sig själv. 
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Som slutord betonar D. Brännström att revision är mycket större än bara finansiell 
information. Genom att se på revision ur ett bredare spektrum finns det forskare som 
hävdar att allt går att mäta, om allt går att mäta så kan allt vara föremål för revision. Detta 
leder till att revisionsbyråer får skaffa sig kompetens inom helt nya områden vilket går att 
märka av idag. 
  

”Branschen måste ställa frågan: Ska vi gå den vägen eller ska vi specialisera oss på 
finansiell information?” 

4.3 Sammanfattning av resultatet från intervjuerna 
 
Resultatet tyder på att det finns en relativt samstämmig bild av hur revisionsprocessen går 
till idag, där planeringsfasen tycks vara en del i denna process som får allt större betydelse 
och fokus. Själva granskningsarbetet visar sig vara uppdelat över räkenskapsåret där 
granskning av de interna kontrollerna ofta sker under hösten och den tidskrävande 
substansgranskningen sker i anslutning till bokslutperioden. För att lindra 
arbetsbelastningen under denna period tycks byråerna använda sig av olika typer av så 
kallade ”service centers” där enklare formaliaarbete utförs på distans medan klientteamet 
behandlar svårare frågor. Att granskningen baseras på stickprovsurval anses inte utgöra 
något hot mot revisorns uttalande om huruvida de finansiella rapporterna stämmer i all 
väsentlighet. Dock visar resultatet på att dagens arbetsprocess bidrar till en reaktiv revison 
där fel och oegentligheter kan gå obemärkta under en längre tid då granskningen sker 
långt efter att händelserna ägt rum.  
 
Utifrån resultatet tycks inte revisionsprocessen ha förändrats avsevärt som en följd av 
automatisering. Den stora skillnaden idag jämfört med tidigare är att revisionen numera 
sker digitalt och att standardiseringen till viss del möjliggjort en effektivare 
datainsamling. Dock råder det skilda meningar i branschen om huruvida automatisering i 
framtiden kommer kunna reducera procedurer som idag utförs manuellt. Experterna är 
eniga om att en förutsättning för att revision i realtid ska bli verklighet är att redovisningen 
förblir realtidsbaserad och det går att se en ökad efterfrågan på denna realtidsredovisning. 
Dock tycks det finnas viss meningsskiljaktighet gällande hur pass utbrett detta är idag 
bland redovisningsbyråer. 
 
Resultatet visar att de deltagande experterna föreställer sig konceptet revision i realtid på 
ett relativt olikartat sätt. För det första tycks det finnas olika grad av förväntningar bland 
experterna om huruvida revision i realtid kommer bli verklighet eller över huvud taget är 
önskvärt. Utifrån intervjuerna uppvisar två av fyra deltagande experter positiva 
förväntningar på revision i realtid där de menar att revision i realtid är en nödvändighet 
för att revisionen ska bibehålla relevans. De två andra experterna är inte lika entusiastiska 
där de ser realtidsrevidering som något för den interna revisorn att sköta och något som 
en av experterna menar inte alls är önskvärt bland externa revisorer. Oavsett grad av 
föreställning gällande själva konceptet identifieras följande föreställningar om hur själva 
processen kan komma att påverkas om revisionen skulle ske i realtid;  
 

- Revisorn kommer behöva förstå klientens IT-miljö redan vid planeringsfasen 
vilket kommer ställa krav på en högre IT-kompetens 

- Granskningsarbetet förväntas förflyttas från substansgranskning av historisk 
information till att i större utsträckning granska den interna kontrollstrukturen. 
Detta genom säkerställa att den information som produceras i realtid är genererad 
av tillförlitliga IT-system 
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- Analysprocessen förväntas till största del vara automatiserad där revisorn 
analyserar datorgenererade avvikelser utefter uppsatta kriterier. 

- Den traditionella revisionsberättelsen blir mindre relevant då revidering sker i 
realtid under året.  

- Att revision i realtid medför ett mer proaktivt fokus omöjliggörs på grund av 
rådande oberoenderegler, däremot ökar möjligheten till ett mer prediktivt fokus.  
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5. ANALYS 
 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet som samlats in. Data tolkas med hjälp 
av den teoretiska referensramen och den teoretiska analysmodellen som presenterats 
tidigare i studien. Analysen möjliggör att forskningsfrågorna kan besvaras. 

5.1 Den traditionella revisionsprocessen 

5.1.1 Konceptet traditionell revision 
 
Utifrån resultaten tycks experterna vara överens om hur den traditionella 
revisionsprocessen ser ut idag, vilket stämmer överens med både Carrington (2014) och 
FAR (2006) direktiv. Bakgrunden till detta tycks vara de standarder som kopplas till god 
revisionssed och den arbetsmetodik som revisorer ska följa. Samtliga deltagande aktörer 
menar att den traditionella revisionsprocessen följer ordningsföljden planering, 
granskning och rapportering. Denna process är utformad av standarder som ger revisorn 
liten möjlighet till avsteg från vad en av aktörerna kallade ”by the book”.  
 
Som resultatet från denna studie visar så har den traditionella revisionsprocessen präglat 
revisorns arbete under en lång tid där endast regeländringar bidragit till vissa 
förändringar. Detta tyder på att ändringar av standarder och regler till största del ensamt 
bidrar till utvecklingen av revisionsprocessen. Detta stämmer även överens med tidigare 
forskning om att ej anpassade revisionsstandarder hämmar utvecklingen i branschen 
(Byrnes et al., 2014; Byrnes et al., 2012).  En annan anledning till varför experterna har 
liknande föreställningar om den traditionella revisionsprocessen kan bero på en 
institutionell ovilja att ändra sin arbetsmetodik från vad som anses allmänt accepterat. Det 
kan med andra ord finnas en press från gruppnormer inom revisionsbranschen att följa en 
viss metodik vilket kan förklaras av DiMaggio & Powells (1983) resonemang om 
normativ isomorfism. 

5.1.2 Arbetsintensitet 
 
Resultatet visar att själva granskningsprocessen är det mest tidskrävande momentet vilket 
styrker Chan & Vasarhelyis (2011) antagande om att den traditionella revisionsprocessen 
är centrerad kring manuella och arbetsintensiva procedurer. Granskningen tycks enligt 
resultatet från studien vara uppdelad likt de två tillvägagångssätt Carrington (2014) 
beskriver; intern kontrollgranskning och substansgranskning. Då de tillfrågade experterna  
idag, genom olika lösningar försöker förflytta en del av substansgranskningen från 
bokslutsprocessen tyder detta likt Chan & Vasarhelyis (2011) mening att revisionen 
präglas av arbetsintensiva perioder under året. En anledning till detta kan vara att 
granskningen av de interna kontrollerna är bristfälliga vilket föranleder en mer 
omfattande substansgranskning.  
 
Då den löpande revisionen uteblir kan därför inte revisorn förlita sig på de interna 
kontrollerna vilket enligt Carrington (2014) leder till att substansgranskningen vid 
bokslutet ökar i omfattning. Trots detta tycks revisionsbyråerna använda sig av mänsklig 
avlastning i form av så kallade ”self-service centers” för att mildra arbetsbelastningen 
istället för att automatisera processer. Detta tyder på att byråerna idag föredrar en 
granskning utförd av människor framför en automatiserad granskning utförd av datorer.  
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5.1.3 Stickprovsurval 
 
Enligt studiens resultat menar experterna att granskning av stickprovsurval ger ett nog 
stort underlag och grund för att uttala sig om hela populationen, förutsatt att revisorn gjort 
en noggrann och korrekt risk- och väsentlighetsbedömning i planeringsfasen. Dessutom 
poängteras bland annat att granskningen till stor del består av värderingsfrågor och som 
inte kan fångas upp av att granska enbart datatransaktioner. Enligt dagens standarder 
krävs det att revisorn samlar in stickprov som verifierar denna värdering. Detta går emot 
tidigare forskning som riktar kritik mot stickprovsurvalet och förespråkar tester av hela 
populationer istället (Alles, 2015; Byrnes et al,. 2014; Chan & Vasarhelyi, 2011; Elam et 
al,. 2002). En anledning till varför experterna tycker sig kunna använda stickprovsurval 
för att uttala sig om en hel population kan vara för att det idag inte ställs krav på att 
revisionen ska säkerställa all data utan endast en väsentlig del av denna.  

5.1.4 Revisorns roll 
 
Resultatet tyder på att de deltagande experterna är relativt eniga om att den traditionella 
revisionsprocessen ger upphov till en reaktiv revision. Detta stämmer väl överens med 
Chan & Vasarhelyis (2011) uppfattning om den traditionella revisionens fokus och en 
förklaring till detta kan vara att revisorn som minimum behöver kommunicera till 
företagsledningen vid årsstämman (Carrington, 2014). Då årsstämman hålls efter 
bokslutsdag går därför felaktigheter och oegentligheter obemärkta för företagsledningen 
fram tills denna tidpunkt.   

5.2 Standardisering och automatisering 

5.2.1 Historisk utveckling 
 
De tillfrågade experterna tycks vara relativt eniga gällande hur teknologisk utveckling så 
som standardisering av data och automatisering av processer påverkat den traditionella 
revisionsprocessen. Automatiseringen verkar inte ha bidragit till att några moment ur 
revisionsprocessen ej längre behöver utföras manuellt. Dock framgår det av resultatet att 
vissa verktyg idag används som påminner om vad Byrnes et al. (2015) beskriver som 
CAATS (Computer Aided Tool and Techniques) som möjliggör automatiserande 
aktiviteter. Trots detta finns stöd bland de tillfrågade experterna för att automatiseringen 
inte påverkat den traditionella revisionsprocessen avsevärt. Detta kan anses något 
förvånansvärt med tanke på den mängd olika verktyg och nya teknologier som tidigare 
forskare presenterar (Byrnes et al., 2015; Gupta & Kohli, 2008; Flowerday et al., 2006). 
 
En anledning till varför dessa automatiserande verktyg inte används i någon stor 
utsträckning kan vara på en institutionell ovilja att frångå vad som är allmänt accepterad 
metodik. En utökad användning av dessa verktyg skulle i sin tur kunna leda till vad 
DiMaggio & Powell (1983) benämner mimetisk isomorfism där byråer anammar vad som 
visar sig vara framgångsrika revisionsverktyg. 
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5.2.2 Framtida utveckling 
 
De deltagande experterna tycks ha skiljaktiga meningar kring hur standardisering och 
automatisering kan komma att påverka framtidens revisionsprocess.  Experterna menar 
att den framtida datainsamlingsprocessen kommer att effektiviseras med hjälp av digitala 
verktyg och standardiserad data. Däremot råder det meningsskiljaktighet gällande hur 
granskningsprocessen kommer att automatiseras eller ej. Det tycks inte finnas nog stort 
stöd anta att automatiseringen bidrar till en utveckling av revisionsprocessen. 
Förklaringen till dessa meningsskiljaktigheter tycks vara vilken föreställning som 
existerar om den framtida revisionsprocessen och datorers intellektuella förmåga. Är 
förväntningarna låga tycks det att processerna likt tidigare kommer behöva utföras 
manuellt. De som visar hög tillit till datorns kapacitet förväntar sig en accelerering av 
automatiserade digitala verktyg som successivt  ersätter mänsklig arbetskraft. 

5.3 Redovisning i realtid 
 
De tillfrågade experterna instämmer med tidigare forskning om att redovisning i realtid 
är en förutsättning för att revision i realtid ska kunna inträffa. Experterna tycks vara eniga 
om att det idag finns digitala program som möjliggör realtidsredovisning där transaktioner 
registreras i bokföringen automatiskt. Dessa onlinebaserade program är uppkopplade 
direkt mot till exempel banken vilket gör att en banktransaktion registreras i huvudboken 
vid samma tidpunkt som transaktionen äger rum vilket stämmer överens med hur tidigare 
forskare beskriver redovisning i realtid (Elam et al., 2002; Flowerday et al., 2006). 
Däremot tycks det råda meningsskiljaktigheter om i hur pass stor omfattning 
realtidsredovisning sker idag.  
 
Resultatet visar att realtidsredovisning idag existerar, men inte i så pass stor utsträckning 
att detta påverkar revisionsprocessen avsevärt. En anledning till detta kan vara att byråer  
har olika typer av kunder som har olika krav på hur pass kontinuerligt dessa vill kunna 
hämta information ur rapporter. Enligt resultatet ser experterna dock en ökad efterfråga 
på dessa typer av realtidsbaserade affärs- och redovisningsprogram vilket därmed inte 
stämmer överens med Kairo Futures (2015) studie som menar att redovisningen inte sker 
i realtid. Då de tillfrågade experterna menar att det idag finns teknologi som möjliggör 
realtidsbaserad redovisning tycks det krävas ytterliga påtryckningar från företag som vill 
ha realtidsuppdaterad information. Dessutom skulle ett krav från myndigheter att i realtid 
kunna hämta information direkt från företag kunna bidra till en ökad användning av 
redovisning i realtid.  

5.4 Revision i realtid 

5.4.1 Konceptet revision i realtid 
 
Resultatet från studien visar att det tycks finnas relativt stora meningsskiljaktigheter bland 
experterna i branschen kring konceptet revison i realtid. Utifrån den insamlade empirin 
bedöms en del av de tillfrågade experterna ställa sig positiv till en utveckling mot revision 
i realtid. En av aktörerna ställer sig positiv till själva idén men ser svårigheter att applicera 
denna i verkligheten medan en annan aktör ställer sig kritisk till revision i realtid. Chan 
och Vasarhelyi (2011) menar att den traditionella revisionen förväntas ersättas av revision 
i realtid vilket inte vissa experter verkar vara helt överens om. 
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De deltagande experter som uppvisar en positiv inställning till revision i realtid menar att 
revisionen behöver anpassa sig till morgondagens krav på att säkerställa information 
snabbare när denna blir allt mer realtidsbaserad. Detta leder till att intressenter löpande 
under året förväntas kunna hämta säkerställd information i realtid vilket medför att den 
traditionella årsredovisningen tappar sin relevans. Istället förväntas revisorn i större 
utsträckning behöva säkerställa att den information som genererats i realtid inte blivit 
manipulerad på vägen och att underliggande algoritmer är rätt beräknade.  
 
Den aktör som ställer sig positiv till en utveckling mot revision i realtid men som ser stora 
svårigheter med att implementera detta i den externa revisionen. Det kan komma att 
innebära en komplex process för en extern revisor att övervaka där en intern 
revisionsavdelning har större förutsättningar att verka i realtidsmiljö. Detta resonemang 
för även den negativt inställda experten som menar att den externa revisorn inte är 
intresserad av denna typ av realtidsrevidering utan att detta snarare är ett koncept för den 
interna kontrollen i företag.  
 
En anledning till varför experterna tycks ha olika förväntningar på revision i realtid kan 
vara om revisorn aktivt jobbar med revision i realtid samt om det gäller större eller mindre 
revisionsuppdrag. Arbetar revisorn inte aktivt med revision idag finns risken att praktiska 
problem som en aktiv revisor ser inte registreras som problem. Detta resonemang styrks 
med tanke på att representanten för branschorganisationen som ställer sig positiv till en 
utveckling mot revision i realtid inte aktivt arbetar med revision idag. Dennes 
förväntningar stämmer överens med Chan & Vasarhelyis (2011) förväntningar, vilka likt 
aktören inte är aktiva revisorer idag. Revision i realtid torde även bringa större nytta för 
ett större bolag med högre krav på en mer kontinuerlig rapportering till dess intressenter. 
En storbolagsrevisor kan därför se en större relevans med revision i realtid vilket skulle 
kunna påverka dess förväntningar. En småbolagsrevisor skulle därför enligt detta 
resonemang inte se samma relevans med att revidera i realtid vilket föranleder låga 
förväntningar på revision i realtid. 

5.4.2 Planering 
 
Experterna tycks vara eniga om att revision i realtid kommer innebära allt högre krav på 
IT-kompetens bland revisorer i syfte att kunna hantera ny teknologi som 
realtidsrevidering medför. Detta är något som tidigare forskning belyser som ett krav för 
att revision i realtid ska uppnås (Pathak et al, 2004; McMickle et al, 2002). Då en av 
aktörerna menar att det traditionella planeringsarbetet förlorar sitt syfte i och med revision 
i realtid menar denna att möjligheten till granskning av hela populationen gör att 
riskbedömning blir irrelevant. Detta stämmer inte överens med Chan & Vasarhelyis 
(2011) föreställningar om att revisorn istället behöver skaffa sig en förståelse kring vilka 
processer som går att revidera på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
Med ett svagt stöd från resultatet tycks det därför finnas förväntningar att 
planeringsarbetet kommer försvinna i och med att riskbedömningen ej längre anses 
nödvändig. Att en av de tillfrågade experterna menar att planeringsarbetet inte kommer 
påverkas kan bero på dennes låga förväntningar på revision i realtid. Det tycks således 
råda en osäkerhet kring hur planeringsarbetet kan komma att påverkas av revision i 
realtid. En anledning till detta kan vara att mycket av de resonemang som förs gällande 
revision i realtid behandlar andra delar ur processen än själva planeringsfasen vilket 
bidrar till osäkerhet. Utifrån ovanstående resonemang kan det inte konstateras huruvida 
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Chan och Vasarhelyis (2011) föreställning om den framtida planeringsfasen 
överensstämmer med förväntningarna från studiens resultat. 

5.4.3 Granskning 
 
De tillfrågade experterna har snarlika förväntningar på hur granskningsprocessen 
kommer påverkas av revision i realtid. Samtliga aktörer betonar ett ökat fokus på den 
interna kontrollgranskningen i syfte att kunna verifiera att informationen som genereras 
automatiskt baseras på en intern kontrollstruktur som inte går att manipulera vilket 
stämmer överens med tidigare forskning (Alles et al., 2004; Byrnes et al., 2014; Chan & 
Vasarhelyi, 2011). Experterna menar att denna interna kontrollgranskning behöver ske 
löpande under året av revisorn medan substansgranskningen sker per automatik på daglig 
basis på samma sätt som Elam et al. (2001) betonar vikten av övervakning av den interna 
kontrollen. Resultatet visar även att det råder samstämmiga förväntningar hur revision i 
realtid kommer påverka analysprocessen där eventuella oegentligheter och felaktigheter 
genereras automatiskt med hjälp av förutsatta kriterier. Detta är i linje med tidigare 
forskning av Byrnes et al. (2014) gällande hur analysprocessen kommer se ut i framtiden.  
 
Trots dessa överensstämmande förväntningar råder det skilda meningar om vem som 
kommer utföra denna granskning och analys. Vissa tillfrågade experter menar att detta 
ska skötas av den externa revisorn medan andra påstår att detta utförs internt hos 
företagen. Varför denna realtidsbaserade granskning- och analysprocess anses ska skötas 
internt kan bero på att revisorn ser detta som en mer kostnadseffektiv lösning och att den 
interna revisionsavdelningen har större möjlighet att kommunicera med 
företagsledningen mer kontinuerligt. Förväntningar om att detta ska skötas av en extern 
revisor kan vara att denne uppvisar ett oberoendeskap gentemot organisationen och på så 
sätt blir mer tillförlitlig sett ur ett samhällsperspektiv. 

5.4.4 Rapportering 
 
Som resultatet visar finns förväntningar bland de tillfrågade experterna om att 
årsredovisningen kommer att tappa sitt syfte. Detta eftersom rapporteringen förväntas ske 
mer löpande under året vilket innebär att årsredovisningen blir en sammanställning av 
löpande rapporter som producerats under året. Chan och Vasarhelyi (2011) menar att 
rapporteringen förväntas ske mer frekvent eftersom att informationen blir säkerställd 
direkt. Detta leder till att revisionsberättelsen kan komma att förlora relevans då 
informationen i årsredovisningen redan  blivit säkerställd under året. Däremot existerar 
inga förväntningar om en mer kontinuerlig rapportering till externa intressenter. Istället 
tror experterna att kommunikationen med företagsledningen kommer ske oftare. Som 
studiens resultat visar så finns förväntningar om att innehållet i rapporterna i framtiden 
kommer bestå av certifieringar av interna kontrollsystem.  

5.4.5 Revisorns roll 
 
Att revision i realtid skulle innebära att revisorn får en mer proaktiv roll i företagen håller 
inte experterna med om. Enligt resultatet hänvisar experterna till rådande oberoenderegler 
där revisorn omöjligt kan anta en mer rådgivande roll utan att äventyra sitt 
oberoendeskap. Detta motsäger sig tidigare forskning (Chan & Vasarhelyi, 2011; Kairo 
Future, 2015) som menar att revision i realtid kommer medföra en mer proaktiv roll för 
revisorn och att framtidens revision i större utsträckning kommer präglas av rådgivning.  
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Anledningen till varför experterna inte tycks instämma med tidigare forskare kan 
förklaras av att de revisionsstandarder som finns idag inte är anpassade för framtidens 
realtidsbaserade revision vilket även tidigare forskare belyser (Byrnes et al., 2014; Byrnes 
et al., 2012). Istället finns stöd från resultatet att revisionen i framtiden kan komma att 
anta en mer prediktiv roll där revisorn genom revision i realtid och en mer kontinuerlig 
kommunikation med företagsledningen kan hjälpa att förutse framtida konsekvenser av 
dagens handlande. Dock visar resultatet att revisorns främsta roll fortsättningsvis kommer 
vara av försäkrande karaktär gentemot samhället och företagets intressenter att företagets 
finansiella rapporter inte innehåller några oegentligheter. 

5.4.6 Arbetsintensitet 
 
Resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade experterna tror att arbetsbelastningen över 
räkenskapsåret kommer att påverkas vid revision i realtid som ett resultat av att bolagen 
kräver mer löpande verifiering av finansiell information under året. Anledningen till detta 
tycks vara förväntningar på att den manuella granskningsprocess i framtiden till stort 
kommer ersättas av datorer samt att den tidsintensiva bokslutsgranskningen sprids ut över 
räkenskapsåret. Dessa förväntningar är i likhet med tidigare forskares normativa slutsatser 
att arbetsbördan blir mer jämt fördelad över året (Byrnes et al., 2014). Att en av de 
tillfrågade experterna inte anser att arbetsbelastningen kommer att påverkas skulle kunna 
förklaras av de negativa förväntningar och en låg tillit på den interna kontrollstrukturen. 
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6. SLUTSATS 
 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av vad som framkommit i analysen. 
Återkoppling görs till syfte och frågeställning och slutsatserna från studierna 
presenteras. Därefter presenteras studiens bidrag och möjligheter till framtida forskning. 

6.1 Studiens slutsatser 
 
Då tidigare forskning om revision i realtid till största del haft en normativ karaktär har 
det övergripande syftet med denna studie varit att med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt 
skapa förståelse om vilka förväntningar som faktiskt existerar bland experter inom den 
svenska revisionsprofessionen. Utifrån studiens syfte har två forskningsfrågor ställts och 
besvaras nedan 
 

1. Hur föreställer sig experter inom revisionsprofessionen i Sverige att den 
traditionella revisionsprocessen kommer påverkas av revision i realtid? 
 

Experter inom den svenska revisionsprofessionen föreställer sig att den traditionella 
revisionsprocessen ser ut som den gör beror på att de revisionsstandarder som existerar 
måste följas av en revisor. Efter att ha analyserat det empiriska underlaget kan följande 
slutsatser dras (se figur 3 nedan). Modellen är en förfining av tidigare forskares 
förväntningar på revision i realtid baserat på svenska experters förväntningar. 

 
 
Figur 3, Förväntningar på revision i realtid bland experter inom den svenska 
revisionsprofessionen  
 
I takt med att realtidsbaserad redovisning sker i allt större utsträckning kan det innebära 
att revisionen succesivt behöva anpassa sig för att bibehålla sin relevans. Revision i realtid 
kan komma att innebära mer användning av avancerad teknologi där experter föreställer 
sig ett kompetensskifte från analog till mer digital IT-kompetens. Med hjälp av denna 
teknologi förväntas analys- och granskningsprocessen få en mer automatiserande karaktär 
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där revisorns arbete förflyttas från manuell datainsamling och granskning till att endast 
analysera avvikelser genererade av datorer.  
 
Stickprovskontroller förväntas försvinna i och med att datorer i framtiden kan testa hela 
populationer. Dessa system förväntas implementeras i klientens system där revisorn 
kopplar upp sig mot dessa realtidsflöden. Genom detta arbetssätt dras slutsatsen att 
arbetsintensiteten förväntas bli mer jämt fördelad över året och att den traditionella 
bokslutsperioden under våren försvinna. Detta i takt med att information förväntas 
säkerställas löpande under året kan slutsatsen dras att den traditionella 
revisionsberättelsen som tillstyrker årsredovisningen kan komma att förlora sin relevans. 
Istället förväntas den externa revisorn i framtiden certifiera de interna kontrollsystemen i 
företag. 
 
Den traditionella årsredovisningen kan fortsättningsvis syfta till att ge intressenter en 
överblick av det gångna året. Men då denna information redan säkerställts i realtid under 
året finns ingen anledning att även säkerställa årsredovisningen. Revisorns roll förväntas 
därmed att gå mot att försäkra företagets omgivning om att denna realtidsgenererade 
information baseras på en fungerande intern kontrollstruktur samt att rätt kompetenser 
finns inom företaget. Att framtida revisorer kommer anta en mer rådgivande roll förväntas 
enligt experterna vara omöjligt utifrån dagens regelverk. Dagens oberoenderegler 
omöjliggör en sådan roll som då skulle innebära att revisorn granskar beslut som denna 
själv varit med och fattat. Dessutom kan slutsatsen dras att det tycks finnas motstånd 
bland revisorer att implementera revision i realtid. Detta tycks kunna förklaras av en 
institutionell ovilja till förändring och att frångå rådande normer och värderingar. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att experter inom den svenska revisionsprofessionen 
i stort delar samma förväntningar som tidigare forskning av normativ karaktär presenterat. 
Utöver de förändringar som tidigare forskare presenterat framhäver deltagande aktörer i 
denna studie ett behov av större IT-kompetens än vid traditionell revision. Samtidigt kan 
det konstateras utifrån experternas förväntningar att en proaktiv revision framstår som 
omöjligt med dagens revisionsregler. Då revisionen förväntas bli mer löpande kan 
revisorn komma att förutse framtida konsekvenser mer fortlöpande under året och 
därigenom erbjuda en mer prediktiv revision. Att det tycks råda vissa skillnader mellan 
tidigare forskare och experters förväntningar kan bero på att synen på revisorns 
arbetsuppgift skiljer sig åt mellan länder. 
 
 

2. Vilka skillnader i förväntningarna går att urskilja bland experter inom 
professionen och varför? 

 
Det råder vissa meningsskiljaktigheter bland experter inom den svenska 
revisionsprofessionen om hur revision i realtid kommer att påverka den traditionella 
revisionsprocessen. Här kan slutsatsen dras att experterna har olika förväntningar om hur 
planeringsfasen, granskningsprocessen, rapportering samt arbetsbelastningen påverkas.  
 
Förväntningar existerar att planeringsarbetet vid revision i realtid inte tycks förändras 
samtidigt som det finns förväntningar att större delar i processen kan komma att 
försvinna. I granskningsprocessen skiljer sig förväntningarna om granskningen ska 
utföras av en extern eller intern revisor.  Förväntningarna på rapporteringen skiljer sig åt 
genom att den kan komma att ske frekvent till externa intressenter medan andra 
förväntningar är att det rapporteringen enbart kan komma att ske till företagsledningen. 
Arbetsbelastningen förväntas bli mer jämnt fördelad över året när rapporteringen sker 
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löpande. Dock finns även förväntningar på att detta inte skulle förändras utan snarare bli 
mer intensiv då företag kan komma att efterfråga information tätare efter bokslutsdagen.  
Experterna har olika uppfattningar om vilka delar i revisionsprocessen som kan gå att 
automatisera. Då detta är en förutsättning för revision i realtid behöver det råda liknande 
förväntningar från professionen om detta ska uppnås.  
 
På frågan varför dessa skillnader existerar kan vi (efter analys av det insamlade 
datamaterialet) se ett mönster där olika förväntningar tycks påverka vilken föreställning 
som finns angående revision i realtid. I början av denna studie hade vi som författare en 
föreställning om att aktörerna i branschen gemensamt strävar efter att uppnå revision i 
realtid. Denna föreställning grundade sig på tidigare forskning och tidningsartiklar i 
branschtidningar där det tycks finnas en positiv föreställning och vilja att utveckla 
revisionsprocessen till allt mer realtidsbaserad.  
 
Förväntningarna kan även skilja sig åt beroende på vem som anses ska säkerställa 
informationen i realtid. Om den externa revisorn förväntas revidera information i realtid 
blir förändringen mer omfattande. Vid föreställningen att denna verifiering ska ske av en 
intern revisionsavdelning förväntas därmed ingen större förändring av den externa 
revisorns arbetsprocesser.  
 
Det är intressant att förväntningar bland experterna som arbetar med utveckling och 
digitalisering på daglig basis skiljer sig åt. Detta leder till att även om förutsättningarna 
finns i Sverige för att implementera revision i realtid bland revisionsbyråer och företag är 
det inte säkert att en gemensam vilja finns i branschen för att göra detta till verklighet. 
Detta kan förklaras genom en institutionell ovilja att förändras och att branschen inte 
utforskar de utvecklingsmöjligheterna som finns. Dessa olika förväntningar i 
kombination med ej anpassade revisionsstandarder och en låg efterfrågan på information 
i realtid tycks därför motverka utvecklingen mot revision i realtid. Genom det nordiska 
samarbetet ”Nordic Smart Government” finns en möjlighet att krav kommer ställas på 
företag att producera rapporter i realtid. En involvering från myndigheter skulle således 
accelerera denna utveckling som idag tycks präglas av  tröghet från revisionsbranschen.   

6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 
 
Genom att undersöka förväntningar bland experter inom den svenska 
revisionsprofessionens bidrar denna studie till en ökad förståelse kring hur revision i 
realtid påverkar dagens revisionsprocess. Detta har resulterat i en förfining och 
precisering av tidigare forskning utifrån svenska experters förväntningar. Studien bidrar 
till en högre kunskap om vilka faktiska förväntningar som existerar bland svenska 
experter och den problematik som tycks vara förknippad med utveckling mot revision i 
realtid.  

6.2.2 Praktiskt bidrag 
 
Denna studie bidrar till att väcka diskussioner kring ämnet revision i realtid. Genom att 
ställa frågor till byråer och branschorganisationer om revision i realtid är förhoppningen 
att detta kan leda till en snabbare och mer gynnsam utveckling av revisionsprocessen. 
Detta kan bidra till såväl samhälleliga som organisatoriska välfärdseffekter. Studien kan 
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därför anses bidra till en debatt om huruvida revision i realtid, likt tidigare forskning 
hävdar är en nödvändighet för att bibehålla relevans i framtiden, vilka eventuella problem 
som är förknippade med denna implementering samt potentiella lösningar. 

6.3 Studiens begränsningar 
 
En av studiens begränsningar är att urvalet inte kan anses representativt för hela 
branschen.  Detta gör att det inte går att uttala sig om branschens förväntningar i helhet. 
Då  kunskapen fortfarande är relativt låg om revision i realtid har urvalet av aktörer istället 
behövt baserats på erkänt kunniga personer som aktivt arbetar med dessa typer av frågor. 
Då det har varit svårt att identifiera dessa kunniga personer har detta medfört ett lägre 
deltagarurval. 
 
En ytterligare begränsning har varit att studien är baserad på tidigare forskning som 
kommer från andra länder. Eftersom att lagar och regler skiljer sig åt mellan länder leder 
detta till ett problem gällande möjligheten att applicera den forskningen i Sverige.    

6.4 Diskussion och förslag till framtida forskning 
 
Genom studiens begränsade urval går det ej att dra en generell slutsats om hur hela den 
svenska revisionsprofessionen förväntar sig att revision i realtid påverkar dagens 
revisionsprocess eller hur dessa förväntningar skiljer sig åt. Därför förslås till vidare 
forskning en mer kvantitativ ansats med ett större urval av yrkesverksamma revisorer i 
syfte att skapa en mer generell förståelse hur revisionsprocessen förväntas påverkas. Med 
fördel kan denna studies modell användas vid utformningen av intervjufrågor i syfte att 
bidra till en ytterligare förfining av vilka förväntningar som råder i branschen. 
 
Ett ytterligare förslag till vidare forskning skulle vara att mer djupgående undersöka 
revisionsprofessionens inställning till revision i realtid och på så sätt bidra till ökad 
förståelse hur och varför olika inställningar existerar. Denna studie kan vara av kvalitativ 
alternativt kvantitativ karaktär beroende på hur långt kunskapen och medvetenheten 
gällande revision i realtid ser ut. Finns det en mer generell förståelse kan med fördel en 
kvantitativ ansats användas med ett större urval.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Den traditionella revisionsprocessen (FAR) 
 
Planering 
Revisionsprocessen börjar alltid med att revisorn går igenom de områden som ska 
granskas bestäms samt hur, när och av vem. Med område menas t.ex. en specifik 
affärsprocess, vissa poster i balans- och resultaträkningen eller hur vissa risker hanteras 
internt. Varje planeringsprocess börjar med informationsinsamling där revisorn lär känna 
och förstå företagets verksamhet. Revisorn samlar ofta in information rörande de interna 
och externa förhållandena som råder för den specifika branschen, konkurrenssituation, 
företagets kunder, försäljning, leverantörer, tjänster, produkter miljökrav, finansiell 
information, ekonomifunktion m.m. Denna information ger senare revisorn en 
uppfattning om vilka områden där risken för väsentliga fel är som störst (FAR, 2006) 
 
Väsentlighet 
Väsentligheten avgör vad revisionsarbetet ska inriktas på och omfattningens storlek. Här 
bedöms vad som är väsentligt för årsredovisningen där stora belopp som är så pass stora 
att de kan påverka årsredovisningen behöver granskas noggrannare än mindre belopp. 
Var denna beloppsgräns går är upp till revisorns professionella omdöme att avgöra. 
Väsentligheten bör enligt RS 320 bedömas utefter hur ett utelämnande eller felaktighet 
påverkar det beslut som användaren fattar på basis av informationen i de finansiella 
rapporterna (FAR, 2006) 
 
Riskbedömning 
Ett revisionsuppdrag är en tidskrävande process och för att inte kostnaden ska överstiga 
nyttan med revisionen behöver välja de granskningsmetoder som är mest effektiva utifrån 
de risker som är kopplade till verksamheten tillsammans med den tidigare gjorda 
väsentlighetsanalysen. Revisionsrisken utgör den risk att revisorn gör ett felaktigt 
uttalande i revisionsberättelsen och består i sin tur av inneboende risk, kontrollrisk och 
upptäcktsrisk. Inneboende risk är risken att det finns fel i redovisningen eller brister i 
förvaltningen på grund av komplicerade transaktioner, svårbedömd värdering av 
tillgångar och skulder eller komplexa IT-system. Kontrollrisk är risken för att fel inte 
upptäcks av företagets interna kontrollprocesser. Denna risk påverkas av hur företagets 
system för intern kontroll är utformat och vilken kompetens och integritet 
företagsledningen besitter. Upptäcktsrisken är risken att revisorn inte upptäcker 
väsentliga fel, vilket i sin tur är beroende av valda granskningsmetoder och omfattning 
(FAR, 2006). 
 
Intern kontroll 
Revisorn måste utvärdera vilken intern kontroll företagsledningen har för att hantera 
risker och styra verksamheten mot uppsatta mål. En väl fungerande intern kontroll 
minskar risken för att fel i det dagliga arbetet leder till fel i redovisningen eller förluster i 
företaget. För att den interna kontrollen ska vara effektiv i bemärkelsen att kostnaden inte 
överstiger nyttan bör revisorn överväga kostnaderna mot fördelarna av den minskade 
risken som denna kontroll medför. En bra intern kontroll innebär bland annat att ingen 
person ensamt ska kunna hantera en transaktion i alla led. Om så är fallet är risken för fel 
och oegentligheter större vilket medför en större inneboende risk i företaget.  
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Granskning 
Enligt 9 kap. 3§ Aktiebolagslagen (ABL) ska revisorn granska bolagets årsredovisning, 
bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. Granskningen innefattar bland annat 
bedömningen om  

- huruvida resultaträkningen med tilläggsupplysningar ger en rättvisande bild av 
resultatet  

- om balansposterna i balansräkningen existerar och är riktigt värderade  
- om den redovisade informationen i årsredovisningen ger en rättvisande bild av 

bolagets resultat och ställning 
- Om förvaltningsberättelsen innehåller de uppgifter som krävs enligt god 

redovisningssed, samt 
- Om övrig information i årsredovisningen är överensstämmer med revisorns 

kännedom om företaget (FAR, 2006). 
 
Små revisionsuppdrag granskas oftast bara av den valda revisorn medan vid större 
uppdrag ingår oftast fler medarbetare med specialistkunskaper i revisionsteamet i syfte 
att den uppdragsansvariga i rimlig grad kan vara säker på att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. Revisorn ska enligt god revisionssed löpande under 
året följa vad som händer i företaget genom att ta del av protokoll, budgetar, prognoser 
och periodbokslut och göra analyser av utvecklingen. Revisorn föreslås göra bort så stor 
del som möjligt av det årliga revisionsarbetet innan räkenskapsåret är slut så att brister i 
företagets redovisning kan uppmärksammas i god tid. I företag där det ställs krav på 
snabba bokslut är löpande granskning en nödvändighet. 
 
Substansgranskning 
Substansgranskning innebär att revisorn granskar olika resultat- och balansposter och de 
transaktioner som givit upphov till dessa poster och kan till exempel innebära avstämning 
av en kostnadspost mot kvitton eller granskning av inventerat lager. Vid revision 
förekommer även analytisk granskning där trender, jämförelsetal och nyckeltal analyseras 
och jämförs med till exempel föregående års siffror i syfte att bedöma om helheten 
stämmer överens med vad som kommit fram när delavsnitt granskats. Vilka poster som 
ska granskas bedömer revisorn genom att göra revisionsmässiga urval och kan göras 
subjektivt, systematiskt eller slumpmässigt. 
 
IT-stöd vid granskning 
Revisorn kan beroende på företagets IT-miljö välja att granska själva systemet eller 
granska enskilda poster. Vid granskning av systemen riktar revisorn in sina kontroller 
mot hur systemen fungerar och att transaktioner bearbetas på korrekt sätt i alla led. Vid 
granskning av enskilda poster används ofta IT-hjälpmedel såsom analysverktyg där 
revisorn kan studera affärsprocesser eller system och dokumentera dessa grafiskt för att 
sedan analysera och jämföra data med utvecklingen i andra företag (FAR, 2006). 
 
Internkontroll i IT-miljö 
Då nästan alla större har sin redovisning och rapportering i avancerade datorsystem vilket 
både minskar och ökar risken för felaktigheter i årsredovisningen. Genom denna 
digitalisering minskar behovet av personal som vars arbete är att upprätthålla den interna 
kontrollen. Dessa system kan vara bristfälligt utformade där samma personer involveras 
i flera moment vilket ökar risken för oegentligheter. Revisorn behöver därför kontrollera 
att dessa system är utformade på ett betryggande sätt (FAR, 2006). 
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Den granskning som revisorn utfört leder så småningom till en revisionsberättelse 
innehållande kommentarer kring årsredovisningen, bokföringen samt förvaltningen av 
verksamheten. Dock utgör revisionsberättelsen ofta bara en del av den rapportering som 
sker av revisorn under räkenskapsåret (FAR, 2006). 
 
Revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen är den enda offentliga rapporten från revisorn och ges årligen med 
en redogörelse om årsredovisningen upprättats enligt ÅRL, att resultat- och balansräkning 
fastställts, hur vinsten disponeras samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
och VD. En ren revisionsberättelse utan anmärkningar är ingen garanti för att allt står rätt 
till. Revisorn ska utifrån planering och granskning uttala sig med hög men inte absolut 
säkerhet om att det inte finns väsentliga felaktigheter i redovisningen eller förvaltningen. 
Om revisorn tvingas avvika från god revisionssed ska detta framgå i revisionsberättelsen 
och kan till exempel innehålla upplysning om att revisorn inte haft möjlighet att göra en 
tillräckligt omfattande granskning och en förklaring till detta (FAR, 2006).  
 
Kritik riktas ibland mot att revisionsberättelsen inte ger så mycket information (FAR, 
2006). Som en konsekvens av denna kritik och den senaste finansiella krisen har EU och 
International Auditing and Assurance Standards Board  (IAASB) beslutat om en utökad 
revisionsberättelse där den stora förändringen är att revisorn numera ska uttala sig kring 
något som benämns “Key Audit Matters” (MAT). Revisorn väljer därmed ut områden av 
särskild betydelse för revisionen av ett specifikt företag i syfte att tydligare kommunicera 
de företagsspecifika riskerna och hur de har hanterats (IAASB, 2015).  
 
Annan rapportering 
Normal kritik och förslag till förbättringar tar revisorn upp muntligen direkt med ansvarig 
så att företaget snabbt kan vidta åtgärder. Det är även vanligt att revisorn efter 
granskningsprocessen rapporterar skriftligt till företagsledningen om iakttagelser av 
allvarligare karaktär gjorts i syfte att nödvändiga åtgärder vidtas. En revisor är dessutom 
ofta närvarande vid ett styrelsemöte varje år i syfte att berätta om revisionen och föra en 
dialog kring viktiga frågeställningar. (FAR, 2006). 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Traditionell revision 
Kan du beskriva den traditionella revisionsprocessen i form av planering, granskning och 
rapportering? 
 
Vilka delar ur denna process anser du är mest tids- och arbetskrävande? Varför? 
 
Forskare hävdar att den traditionella revisionsprocessen ger upphov till en så kallad 
reaktiv revision. Håller du med om detta och hur resonerar du? 
 
Anser du att den traditionella granskningen baserat på stickprovsurval ger revisorn rätt 
mängd underlag för att ge en rimlig försäkran till företagets intressenter? Varför/varför 
inte? 
 
Utifrån hur du beskrivit den traditionella revisionsprocessen, vilken roll anser du revisorn 
har hos företag utan, respektive med intern revision? 
 
Standardisering och automatisering 
Det finns idag olika digitala verktyg som bidrar till en effektivare datainsamling och 
analysprocess. Vilka av dessa känner du till och vilka använder du idag? 
 
Har den traditionella revisionsprocessen förändrats idag som en följd av standardisering 
och automatisering? Om svaret är ja, på vilket sätt? 
 
Anser du att det finns delar i processen som i framtiden kan automatiseras med hjälp av 
ny teknologi? Om svaret är ja, vilka delar och på vilket sätt? 
 
Redovisning i realtid 
Tidigare forskare menar att det finns en ökad efterfrågan på affärs- och 
redovisningsprogram som producerar information i realtid. Håller du med om detta?  
 
Hur pass utbrett anser du att redovisning i realtid är idag? 
 
Vad anser du krävs för att redovisningen i större utsträckning sker i realtid? 
 
Revision i realtid 
Hur skulle du beskriva konceptet revision i realtid? 
 
På vilket sätt föreställer du dig att revisorns planeringsarbete påverkas vid revision i 
realtid? 
 
Hur föreställer du dig att den traditionella granskningsprocessen skulle förändras vid 
revision i realtid? 
 
Anser du att rapporteringens frekvens och utförande kommer att påverkas av revision i 
realtid? Om svaret är ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
Vilka teknologiska innovationer och verktyg anser du är avgörande vid implementeringen 
av realtidsbaserad revision och varför? 
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Anser du att revisorns arbetsintensitet blir annorlunda fördelat jämfört med den 
traditionella revisionsprocessen? Om svaret är ja, hur och varför? Om nej, varför inte? 
 
Hur påverkas revisorns arbetsbelastning under räkenskapsåret? Motivera ditt svar. 
 
Forskare hävdar att revision i realtid ger upphov till en mer proaktiv revision. Håller du 
med om detta och hur resonerar du? 
 
Hur föreställer du dig att revisorns roll i företaget påverkas av revision i realtid? 
 
Är det något ytterligare du vill tillägga som vi glömt att fråga? 
 
Extrafråga till byråer 
Finns det planer i framtiden på integrerade redovisningsprogram alternativt samarbeten 
med mjukvaruleverantörer som möjliggör realtidsuppdaterad redovisningsinformation? 
(Fråga till byråer) 
 
 


