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FÖRORD 

Vi vill börja med att tacka de tillmötesgående revisorerna som ställde upp på att bli 

intervjuade i denna studie, utan er hjälp hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi 

vill också tacka vår handledare Amanda Curry för vägledningen genom detta arbete. Stort 

tack till Mihret Tewodros för tips om forskningsfrågor till vårt arbete. Slutligen vill vi tacka 

seminarium medlemmarna för deras synpunkter till förbättringar på studien. 

 

 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

Företag kan ha olika motiv till att lämna felaktig redovisning, men oftast uppstår felen på 

grund av misstag. Det är revisorns uppgift att i sin revision se till att redovisningen inte är 

missvisande. Till sin hjälp använder sig revisorer allt mer av hjälpsystem i revisionsarbetet. 

En revision inleds alltid med en planering, där revisorn bestämmer hur revisionen ska gå till. 

Men det hör mer till regel än undantag att det i en revision idag ingår att köra in data från 

kunden i ett program som analyserar datan på olika sätt, för att sedan få en checklista på vad 

som bör kontrolleras mer noggrant. Ett problem med detta kan vara att användarens möjlighet 

till få erfarenhet av manuellt arbete begränsas. Syftet med studien är att beskriva fördelarna 

med de hjälpsystem som används inom revisionsbranschen och försöka identifiera eventuella 

risker med användandet av dessa. Detta leder oss till forskningsfrågan: Vilka fördelar medför 

hjälpsystem inom revisionsbranschen och finns det några risker? Den litteratur denna studie 

använder sig av är i huvudsak forskning om de positiva effekterna av hjälpsystem, men det 

finns även en del litteratur om risker med användandet. Dessa risker beskrivs i litteraturen 

som att revisionsarbetet simplifieras av hjälpsystemen vilket medför att kunskapen om det 

traditionella revisionsarbetet riskerar att dö ut. En kvalitativ studie användes i denna studie 

bestående av sex stycken semistrukturerade intervjuer med fyra auktoriserade revisorer och 

två revisorsassistenter. Resultatet av studien var att hjälpsystemen har effektiviserat 

revisionsarbetet avsevärt. Den risk som studien har identifierat är att användaren av 

hjälpsystem riskerar att “schimpansifieras”, det vill säga att personen endast utför det 

arbetsuppgifter som hjälpsystemet rekommenderar. Enligt studien är revisorerna medvetna 

om denna risk och motarbetar den med att coacha assistenterna att tänka kritiskt och inte stirra 

sig blind på rekommendationer. Förslag på fortsatt forskning: en bredare kvantitativ studie för 

att få ett bättre underlag att dra en slutsats från. 

 

Nyckelord: CAATT, Revision erfarenhet, revision hjälpsystem, risker med hjälpsystem, 

effektivitet hjälpsystem, revision. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRAKT 

Companies may have different motives for leaving incorrect financial reports, but most often 

the errors arise due to mistakes. It is the auditor's task to ensure that the financial reports are 

not misleading in their audit. To their help, auditors use help systems increasingly in the audit. 

An audit always begins with a planning, where the auditor decides how the audit should be 

done. But there is more a rule than an exception that an audit today includes entering data 

from the customer into a program that analyzes the data in different ways, and then get a 

checklist of what should be controlled more carefully. One problem with this may be that the 

user's ability to gain experience of manual work is becoming limited. The purpose of the 

study is to describe the benefits of the help systems used in the auditing industry and try to 

identify risks associated with their use. This leads us to the research question: What are the 

benefits of help systems in the auditing industry and are there risks? The literature that this 

study uses is mainly research on the positive effects of help systems, but there are also some 

literature on risks with use of the help systems. These risks are described in the literature as 

the audit work is getting simplified by the help systems, which means that the knowledge of 

the traditional audit work is at risk of dying out. A qualitative study was used in this study 

consisting of six semi-structured interviews with four authorized auditors and two auditing 

assistants. The result of the study was that the help systems have made the audit work 

considerably more efficient. The risk that the study has identified is that the user of help 

systems risks being "chimpanzeefied", that is, the person only performs the tasks that the help 

system recommends. According to the study, the auditors are aware of this risk and oppose it 

by coaching the assistants to think critically and not be blinded by recommendations. 

Suggestion for continued research: a broader quantitative study to get a better basis for 

drawing a conclusion. 

 

Keywords: CAATT, Audit experience, audit help system, help system risk, efficiency help 

system, audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DEFINITIONSLISTA 
 

CAATT - “Computer-assisted  auditing  tools  and  techniques” översatt: dator-drivna 

revisions verktyg och metoder. Detta används för att hjälpa revisorn i sitt arbete med 

revisionen.  

 

Hjälpsystem - Tekniskt hjälpmedel som underlättar revisionen t.ex. en dator med 

programvara som analyserar en SIE-fil eller liknande. 

 

Manuellt arbete - Arbete utfört utan hjälpsystem. 

 

R1, R2, R3, R4, R5 och R6 - Anonyma revisorer i de intervjuer som genomfördes för denna 

studie. 

 

Revisionsbevis - information som revisorn använder för att komma fram till de slutsatser som 

han eller hon grundar sina uttalanden i revisors rapport på. Revisionsbevis innefattar både 

information som ingår i det räkenskapsmaterial som utgör underlag för de finansiella 

rapporterna och information som är inhämtad från andra källor (FAR Online, u.å). 

 

SIE - är en standard som gör att du enkelt kan flytta ekonomisk information mellan olika 

program, användare och företag. En SIE-fil är en textfil som innehåller den ekonomiska 

information som ska flyttas. 

 

Traditionell revision - revision som inte är beroende av hjälpsystem. 

 

ÅRL - Årsredovisningslagen. 
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1. INTRODUKTION 
I första kapitlet beskrivs inledande om hur digitaliseringens möjligheter har anammats av 

revisionsbranschen och hur revisorerna drar fördel av dessa hjälpsystem. Vidare beskrivs 

även en del nackdelar eller risker med användandet. Mot slutet av kapitlet specificeras syftet 

med studien och hur den är relevant att undersöka. 

1.1 Inledning 

Digitalisering är en pågående utveckling i samhället som för med sig förändringar, 

huvudanledningen med detta är effektiviseringar. En förenklad syn på revisorns uppgifter är 

att denne granskar transaktioner, händelser eller processer där det bedöms finnas risk i att de 

kan innehålla väsentliga fel. Det som ingår i revisorns granskningar är: årsredovisning, 

bokföring och förvaltning (PwC, 2015). Utvecklingen mot papperslös revision blir allt 

vanligare då klienterna börjar använda sig mer av datasystem. I samma takt börjar revisorerna 

använda programvara för att sköta revisionen on-line. Detta drivs på då elektronisk lagring är 

effektivare och antalet transaktioner ökar. Teknik som elektroniskt datautbyte, bildbehandling 

och elektronisk filöverföring leder till att papper fasas ut i snabbare takt. Denna övergång har 

gjort att revisionsprocessen kommer att förändras eftersom traditionellt sett har revisorer 

efterfrågat källdokument i pappersform (Bierstaker, Burnaby & Thibodeau, 2001). 

 

Företag kommer i alla former, stora som små företag, och har olika motiv för hur de vill att 

deras redovisning ska framställas. De flesta följer ramverken för redovisningen, men det finns 

situationer där företagen kan ha motiv till att utföra justeringar i redovisningen. Enligt 

Kozlov, Trakulhoon och Hurtadeo-Guarin (2018) finns det tre olika faktorer som påverkar ett 

företag till att utföra en felaktig redovisning. Den första faktorn är incitament eller 

påtryckningar till att förändra information som är tänkt att locka investerare eller ge en högre 

avkastning åt ledningen samt ägarna. Andra faktorn är möjligheter för företaget att kunna 

ändra bokföringen i ett skede som kan vara svårt att upptäcka och leda till högre avkastning 

eller göra företaget mer intressant för dess intressenter. Tredje faktorn är förmågan att 

rationalisera bedrägerierna genom att övertyga sig om att det är rätt beslut som tagits. Dessa 

är några faktorer revisorerna behöver ta hänsyn till när de matar hjälpsystemen med 

instruktioner för att få fram rekommendationer på väsentliga poster som kan innehålla 

felaktigheter. 

 

När revisorer genomför sina granskningsuppdrag kan fel och brister upptäckas på olika sätt. 

Motiven till dessa fel eller brister kan antingen bero på hur företagets finansiella situation ser 

ut (Campa & Camacho, 2015) eller om det föreligger påverkande faktorer som driver 

företaget till att medvetet redovisa felaktigheter. Incitament eller påtryckningar, möjligheter 

och förmågan att rationalisera redovisningsfel är de faktorer som kan påverka ett företags 

ledning till medvetna fel i redovisningen. Företagen genomför detta för att visa ett bättre 

resultat som ska locka till sig fler intressenter och förhoppningsvis lösa den försämrade 

ekonomiska situationen företaget befunnit sig i (Kozlov et al, 2018). Det finns två olika 

metoder att medvetet rapportera felaktigheter i sin redovisning som ett företag i finansiell kris 
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kan använda sig av. Den första är aktiv felrapportering och sker vanligast genom att direkt 

påverka resultatet eller kassaflödet med ökade intäkter samt minskade kostnader. Den andra är 

periodisering och är mer komplex då den är lättare att dölja när felrapporteringen främst sker 

genom undervärdering av skulder eller uppskjutna avskrivningar på tillgångar 

(Roychowdhury, 2006).  

 

En revisor ska granska klientens finansiella rapporter som har upprättats av styrelsen för 

klientföretaget. Revisorns granskning fritar inte styrelsen från ansvar för dessa rapporter. För 

att revisorn ska ha grund för sitt uttalande krävs att revisorn uppnår en rimlig säkerhet att 

rapporterna inte innehåller väsentliga fel. Rimlig säkerhet är ett ganska högt krav men det är 

ändå inte absolut säkerhet, det finns alltid utrymme för att något kan passera obemärkt förbi 

den benämns revisonsrisken. Revisorn ska göra professionella bedömningar och förhålla sig 

professionellt skeptisk under sin planering och sitt utförande av revisionen. Revisorn ska även 

identifiera och bedöma risker för väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. Som stöd har revisorn hjälpsystem som kan ta fram 

rekommendationer på poster som kan innehålla felaktigheter, om han bedömer att det är 

lämpligt att använda sig av det. Revisorn ska också inhämta tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis om huruvida det finns väsentliga felaktigheter och bilda sig en uppfattning om 

de finansiella rapporterna grundad på slutsatser som har dragits av de inhämtade 

revisionsbevisen (FAR online, u.å). Genom att ha en bra förståelse över hur kundens 

verksamhet fungerar kan revisorn göra bättre bedömningar om vilka risker och felaktigheter 

som kan förekomma i kundens redovisning. (FAR online, u.å). 

 

Under sin planeringsfas ska revisorn göra en bedömning av vilka metoder och hjälpsystem 

som är relevanta att använda sig av för varje uppdrag som utförs. Revisorn ska även göra en 

bedömning om vilka områden som är väsentliga att granska och hur stor risken är att 

felaktigheter kan förekomma i de valda områdena (FAR online, u.å). Det har också i en 

tidigare studie antytts att en noggrann planering, där de utvärderar olika faktorer som kan leda 

till felaktigheter, är tillräckligt för att upptäcka de eventuella felaktigheter som kan 

förekomma i en redovisning. I denna planeringsfas utförs bedömningar om vilka metoder och 

hjälpsystem som är lämpliga att använda till uppdraget (Hansson & Hultman, 2019). 

 

Förändring och utveckling inom revisionsbranschen handlar om hur väl anpassningen till ny 

teknologi sker. Hur den kan bringa samhällsnytta genom att utveckla mer kvalitativa metoder 

i arbetet och ge pålitligt underlag för de intressenter som ska ta del av revisionsrapporterna. 

Utvecklingen av hjälpsystem går hela tiden framåt. Särskilt i Norden har utvecklingen gått 

snabbt. Dessa hjälpsystem används för att på ett mer effektivt sätt hitta fel och brister i 

redovisningen (Krafft & Kempe, 2016). Revisorns oberoende är ett förhållningssätt som finns 

i varje utförd rapportering för att kunna ge en rättvisande bild över ett företags redovisning för 

olika intressenter som tar del av revisionsrapporten. Däremot kan det uppstå intressekonflikter 

mellan revisorn och företagens ledning som leder till yttre påtryckningar mot revisorn att inte 

anmäla upptäckta avvikelser. Ledningens intentioner i dessa fall är att gynna företagets ägare 

medans revisorns intresse är att behålla sin integritet och utföra uppdraget enligt god 

revisionssed (Bayou, Reinstein & Williams, 2011). 
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Det finns olika verktyg och metoder en revisor kan använda sig av i sitt arbete när det gäller 

att gå igenom en större mängd data för att hitta lämpliga poster som ska granskas mer 

detaljerat. Ett samlingsnamn för dessa system är CAATT som är ett vanligt förekommande 

hjälpmedel till revisorernas arbete i deras granskningsprocess. En av dess 

användningsområden är att ta fram poster inom en organisation där det sannolikt kan 

förekomma fel eller brister, men det är upp till revisorns bedömningsförmåga att avgöra vad 

som är väsentligt för företaget och intressenterna att granskas. I detta skede när revisorn ska 

göra en bedömning av organisationens redovisning pekar tidigare studier på att erfarenheten 

av tidigare uppdrag vara stödjande vid beslutet (Lin & Wang, 2011). 

 

Med utvecklingen av olika digitala system och processer som de flesta företag använder sig 

av i sin affärsverksamhet ökar deras förväntningar på att revisorn följer samma utveckling och 

ställer högre krav under deras revisionsuppdrag att hitta fel och brister i företagens finansiella 

rapporter. Detta har lett till ett ökat kompetenskrav då revisorn kommer behöva att skapa en 

förståelse hur revisorernas hjälpsystem fungerar för att uppfylla de nya kraven från klienten 

(Krafft & Kempe, 2013). Revisorinspektionen har utfört granskning av utbildningskraven för 

auktoriserade revisorer och kompletterat med kurser som ska ge en bredare kompetens och 

därmed mer flexibel inför framtidens kommande krav. Genom att utöka revisorernas 

kompetens kan de möta kundernas behov med bättre metoder (Revisionsinspektionen, uå). 

 

Med utveckling kommer också nya förväntningar och krav på revisorer från kunderna samt 

intressenter som tar del av revisionsrapporterna vid deras investeringsbeslut. Intressenterna 

räknar med att revisorer följer med utvecklingen och kan upptäcka eventuella felaktigheter i 

redovisningen. Då revisorn har en kontrollerande roll ställs höga kompetenskrav på att hitta 

lösningar eller metoder som kan upptäcka felrapporterade poster (Krafft & Kempe, 2013). 

 

Westerdahl (2005) påpekar att revisorernas metod att erhålla kunskap genom arbete med olika 

uppdrag som leder till utvecklingen av deras professionella bedömningsförmåga är hotad. 

Författaren menar att revisorernas utökade användning av hjälpsystem försämrar utvecklingen 

av deras färdigheter och erfarenheter, vilket är grunden till att kunna göra professionella 

bedömningar i deras yrke. 

 

Sammanfattningsvis har tidigare studier och forskningsansatser till största delen belyst de 

positiva effekterna av användningen av hjälpsystem. Några få studier antyder att det finns 

risker med ökad användning av hjälpsystem. Forskningsfrågan för denna studie blir därför: 

Vilka fördelar medför hjälpsystem inom revisionsbranschen och finns det några risker? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva samspelet mellan hjälpsystem och erfarenhet. Vilka är 

fördelarna med de hjälpsystem som används inom revisionsbranschen och vilka risker finns 

det. Samt att analysera dess påverkan på revisorernas professionella bedömningar. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen med hjälp av tidigare forskning och 

litteratur. Den inleder med en beskrivning om olika felaktigheter och incitament till att justera 

redovisningen, för att skapa en förståelse över olika faktorer som revisorn bör ta hänsyn till i 

sina bedömningar av vad som är väsentligt att granska. Därefter belyses hur traditionell 

revision upptäckte fel och hur hjälpsystem har förbättrat metoderna att hitta felaktigheter. 

Slutligen tas utvecklingen av hjälpsystemen upp, hur de har underlättat revisionsprocessen 

och även kritik riktat mot användandet av dessa hjälpsystem. 

2.1 Faktorer som revisorn bör ta hänsyn till 

Det finns olika motiv till varför vissa företag utför en felaktig redovisning. Är företaget litet 

eller medelstort kan deras intresse ligga i att redovisa ett lägre resultat för att betala mindre i 

företagsskatt. I ett större företag kan intresset hos ledningen vara att uppfylla målen för en 

period som innebär bonusar eller ger en positiv bild av företaget i redovisningen som ska 

locka investerare. I andra fall kan det bero på hur allvarlig företagets ekonomiska situation ser 

ut. Roychowdhury (2006) menar att det finns två olika metoder som en företagsledning eller 

ägare kan använda sig av till att justera redovisningen i deras fördel. Den första är genom att 

aktivt justera de poster som kan gagna företaget, t ex. öka intäkter eller sänka kostnader, men 

alla aktiva ändringar påverkar kassaflödet. I vissa situationer när företaget har för höga 

kostnader eller låga intäkter ändrar de i posterna till att resultatet visar ett break-even, ett noll 

resultat med intäkter som täcker fasta och rörliga kostnader. Dessa metoder som justerar 

redovisningen är kortsiktiga och ser endast till att uppfylla företagsledningens och ägarens 

krav att uppnå vissa mål under en period. Det kommer däremot inte att förändra företags 

värde långsiktigt då det egentligen inte har skett någon handling som kan öka dess värde.  

 

I ÅRL (1995:1554) ska företaget redovisa intäkter och kostnader för det år som dessa kan 

tillskrivas, oavsett när betalningen utfördes. Däremot kan det vara svårt för ett företag att 

avgöra när en periodisering ska utföras eller om den är korrekt utförd då det kan råda en 

osäkerhet på grund av okunskap hur de ska gå tillväga. Vilket leder oss in på den andra 

metoden som Roychowdhury (2006) menar att företag använder sig av till justering av poster, 

nämligen periodiseringar. Dessa påverkar inte kassaflöden då periodisering är mer en 

bokföringsteknik och inriktar sig främst mot undervärdering av skulder, övervärdering av 

fordringar eller att skjuta upp avskrivningar av tillgångar (Roychowdhury, 2006). DeFond och 

Jiambalvo (1994) tar upp att året före ett företag begår sina överträdelser sker de onormalt 

många positiva periodiseringar av totalkapital och rörelsekapital. Ibland kan ledningen skjuta 

upp intäkter det år ändringarna sker på grund av risken om en revisor väljer att utföra en 

noggrannare undersökning. Författarna hävdar även att risken för justeringar ökar vid ett byte 

av företagsledningen, dvs. de använder sig av en metod kallad “earnings baths”. Enligt 

Bornemann, Kick, Pfingsten och Schertler (2015) innebär metoden att vid tillträdandet börjar 

det uppstå en större mängd godtyckliga kostnader som försämrar resultatet för det året. Det 

minskar kraven på den nya ledningen som det kommande året kan dra ner på kostnaderna och 

uppnå ett bättre resultat.  
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Enligt Healy och Wahlen (1999) finns det olika motiv till att företag medvetet justerar sina 

rapporter. Dessa justeringar sker oftast med periodiseringar som kan vara mer eller mindre 

tillåtna. Ett motiv kan vara att lura kapitalmarknaden för att lättare få finansiering eller lån. 

Många investerare använder rapporter för att ta beslut om att investera och banker går på 

rapporter när de tar beslut om att låna ut pengar. Ett annat motiv kan vara att justera 

aktiekursen om den ska stiga eller sjunka. En ökande kurs är fördelaktig inför en emission och 

en fallande kurs är fördelaktig om ledningen vill köpa företaget. Ytterligare ett motiv kan vara 

konkurrenslagar och inför att nya lagar ska stiftas, det kan också vara inför om företaget ska 

söka något form av statligt stöd eller likande. 

 

Enligt Hylas och Ashton (1982) beror dock de vanligaste felen i redovisningar på personalen 

hos kundföretagen. Det kan vara att personalen inte har tillräckliga kunskaper i bokföring 

eller fel vid periodiseringar som är grunden till större delen av de fel som hittas i 

redovisningar. Det kan även vara tidsbrist som leder till dessa fel. I sin slutsats skriver Hylas 

och Ashton (1982) att nästan alla fel som hittas är omedvetna. 

2.2 Traditionell revision 

Revisorn håller sig till revisionsprocessen som har följande arbetsgång: I första ledet är det 

företagsledningens påståenden vilket är deras ord på att allt överensstämmer i 

årsredovisningen som kan vara direkta eller underförstådda påståenden. Bestyrkandeåtgärder 

är något som revisorn använder sig av för att utreda revisionsbevisens tillförlitlighet. 

Dokumentation är kanske den mest grundläggande delen för revisorn. Det är med 

dokumentationen av allt arbete under uppdraget som revisorn kan bygga en stödjande grund 

inför sitt uttalade på kundens redovisning. Rapportering är i vanliga fall revisionsberättelsen, 

men vid upptäckta fel eller brister kan rapporteringen vara en erinran till styrelsen att rätta till 

felet (Carrington, 2014).  

 

Enligt Carrington (2014) finns det alltid en inneboende risk att det finns fel i bokföringen. 

Denna risk ska vägas upp mot kontrollrisken som innebär att fel i bokföringen inte upptäcks 

av företagets egna kontroller. Sedan är det revisionens upptäcktsrisk som spelar in, vilket är 

risken att revisorn inte upptäcker felet. Tillsammans ger detta revisionsrisken, den totala 

risken att ett fel går obemärkt förbi. Formeln för revisionsrisken är: Revisionsrisk = 

Inneboende risk x Kontrollrisk x Upptäcktsrisk. Enligt Carrington (2014) så är det denna 

formel revisorn använder sig av vid sin bedömning om ett uppdrag, då den beskriver hur 

sannolikt det är att en felaktighet kan missas.  

 

Enligt Krahel och Vasarhelyi (2014) har revisionen tidigare fått anpassa sig beroende på hur 

stor kostnaden är jämfört med nyttan av att återverifiera. Det skedde främst när revision 

sköttes med manuella metoder innan datorn hade blivit ett verktyg för revisorerna i deras 

arbete. Då var det höga kostnader på att hålla lager som var brandsäkert och stöldsäkert. Att 

hämta material var en kostsam process där det tog tid att få fram rätt uppgifter och som också 

innebar risker att skada materialet. Det var även svårare att kunna jämföra redovisningar 
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mellan olika perioder och på ett effektivt sätt hitta eventuella brister i rapporterna. Genom 

användningen av datorn som verktyg och utvecklingen av hjälpsystem har arbetet 

effektiviserats då dessa hjälper revisorn att hämta och sortera information. Revisorerna kan 

lägga mer fokus på att hitta felaktigheter och göra professionella bedömningar på det material 

som hjälpsystemet kan ta fram. Författarna menar att oavsett hur mycket hjälpsystemen 

utvecklas kommer det att krävas en människa som sätter regler och kan analysera betydelsen 

av informationen. 

 

Tidigare inom revisionen var det mer acceptabelt att tillåta vissa fel eftersom när allt arbete 

utfördes manuellt var det vanligt att räkna med en viss felmarginal. Enligt Krahel och 

Vasarhelyi (2014) har acceptansen för dessa fel förändrats då utvecklingen av hjälpsystem 

som kan underlätta revisorns arbete att granska redovisningar efter felaktigheter minskat 

risken att det uppstår fel på grund av slarv. Revisorn ska planera revisionen i förväg, detta 

krävs enligt svensk och internationell revisionsstandard. Planeringen är betydande av flera 

orsaker, till exempel tas människans “arbetsminne” i beaktning men även andra faktorer som 

kan avgöra vad som är väsentligt att granska hos kunden. Planeringen grundar sig också i 

tidigare erfarenheter av granskningar hos kunden och vilken risknivå som är lämplig i det 

aktuella fallet. Det bedömningar revisorn gör i planeringen kommer sedan matas in i de 

hjälpsystem som är lämpliga för uppdraget och dessa väljer ut ett antal stickprov som revisorn 

kan granska. Planering är också betydelsefull för att arbetsfördelningen inom 

revisionsgruppen ska fungera bra (Carrington, 2014). 

2.3 Utvecklingen av hjälpsystem 

I sitt arbete har revisorn olika verktyg som underlättar arbetet genom att ta fram information 

om vilka poster som lämpar sig att granska mer detaljerat. Det ger revisorn mer tid att 

fokusera på att leta fel och brister istället för att spendera en avsevärd mängd tid på att 

genomsöka enorma volymer av information och komma fram till samma slutsats om att det 

var dessa poster som var av intresse att granskas. I en tid där medelstora och större företag 

använder sig av olika datorprocesser som hanterar all information i verksamheten blir 

revisorns arbete i större utsträckning mer databeroende för att kunna hämta och hantera 

informationen från företagens system. Med olika system som stöd att hitta misstänkta poster 

för granskning minskar revisorns arbetsbörda och kan fokusera mer tid på att undersöka 

informationen (Dowling & Leech, 2007).  

 

Enligt Krahel och Vasarhelyi (2014) började revisorerna implementera hjälpsystem i sina 

metoder för att kunna fokusera på de delar i granskningen av redovisningen som var 

väsentliga för kunden då hjälpsystemen granskar datan och sorterar den enligt revisorernas 

instruktioner. Det underlättar processen att återverifiera smidigare och därmed inte behöva 

dras med frågeställningen om kostnaden och nyttan när behovet av att kontrollera 

redovisningen behövs. 

 

Utvecklingen av hjälpsystem har gett revisorerna större möjligheter att identifiera och 

förhindra felaktigheterna från att påverka redovisningen. De kan med hjälpsystemen göra 
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noggrannare kontroller för att se om det finns några avvikelser i redovisningen genom att se 

på när, var och hur någon gick in och utförde ändringar. Vetskapen om att ens aktivitetsdata 

kan undersökas minskar risken för skadliga handlingar, men för att hålla säkerheten uppe 

krävs det regelbundna kontroller för att det ska vara ett tillräckligt effektivt system (Merhout 

& Havelka, 2008). 

 

Enligt Dickson (2007) har införandet av hjälpsystem i revisionsbranschen lett till 

effektivisering av arbetet då hjälpsystemen går igenom företagens redovisning och sorterar ut 

de poster som kan vara väsentliga att granska, utifrån de instruktioner som matats in. Efter att 

hjälpsystemet analyserat alla poster och jämfört konton mot varandra ger den 

rekommendationer på vilka poster stickprov ska utföras samt vilka poster som ska granskas 

mer noggrant, något som har gett en ökad träffsäkerhet i att upptäcka felaktigheter. 

Tidsmässigt har hjälpsystemen förkortat processen för revisorerna att analysera och gå 

igenom företagens redovisning för att hitta avvikelser. 

2.4 Hjälpsystemens funktion 

Enligt Lin och Wang (2011) innefattar datorstödd revision granskning av data- och 

informationsinnehåll, revision av datasystem för säkerheten och bekräfta att saker och ting har 

utförts i tid. Kontrollerna som utförs med hjälpsystem är beroende av att ha en riklig mängd 

data till att göra jämförelser och hitta avvikelser. Därför bör revisorer vara skickliga på att få 

åtkomst till klienternas datasystem. Med hjälpsystem är fördelen att det går automatisera olika 

delar av revisionsarbetet vilket innebär att hjälpsystemet kan kontrollera nästan alla poster 

automatiskt istället för att utan hjälpsystemet enbart kontrollera stickprov. Validiteten 

förbättras av revisionsresultat och frigör tid för att revisorerna ska kunna fokusera på de 

områden som har högre risk att innehålla felaktigheter i uppdraget. Vid integreringen av 

hjälpsystem och revision blir revisorerna mer oberoende då det inte krävs fysisk kontakt med 

kunderna i lika stor utsträckning. De kan istället ringa eller maila sin fundering till kunden 

kring en särskild post i redovisningen. Genom denna automatisering sker det en 

effektivisering av revisorns arbete och kortat den tid som krävs till att utföra en revision. Det 

uppnås en kostnadseffektivitet.  

 

Kanellou och Spathis (2011) påpekar att det finns en annan sida av användningen av dessa 

hjälpsystem, nämligen att det ställer högre krav på revisorn. Hjälpsystemen kan inte helt sköta 

sig själva utan det krävs att användaren, i detta fall revisorn, har tillräckliga kunskaper för att 

hjälpsystemen ska uppfylla sin funktion. För det första behöver revisorn klara av att hantera 

elektroniska dokument, i detta fall revisionsbevis, på ett bra och effektivt sätt. För det andra 

behöver revisorn förstå hur kunderna behandlar sina elektroniska dokument samt hur 

säkerheten kring dessa fungerar. För det tredje behöver revisorn väldigt goda IT-kunskaper 

för att hantera dessa system. Dessa faktorer ställer krav på att revisorerna i framtiden kommer 

att behöva en bättre förståelse av hjälpsystemen och kundens datasystem för att på ett 

effektivt sätt utföra en revision. 
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Sayana (2003) håller med om att revisorn behöver en viss skicklighet att kunna bestämma vad 

som ska verifieras och testas, kombinerat med kunskapen om själva verksamheten för att 

systemet ska utföra en korrekt revisionsprocess. Författaren påpekar även: “att utföra en 

revision utan en dator idag knappt är ett alternativ då de flesta företag har all nödvändig 

information lagrat i deras datasystem”. Med de ökade volymerna av data som kan granskas 

har också förväntningarna från ledningen ökat på att revisorerna ska hitta och åtgärda alla 

möjliga felaktigheter. Tidigare metoder med slumpmässiga stickprov har inte gett önskade 

resultat men med hjälpsystem kan revisorn på kortare tid ta fram väsentliga poster och 

granska dessa mer detaljerat. 

 

Coderre och Warner (1999) hänvisar att hjälpsystem kan hjälpa revisorer att fokusera på 

områden med högre risk. Revisorerna kan då välja att inte kontrollera transaktioner med låg 

risk och istället kontrollera transaktioner med hög risk mer noggrant. Exempel på hur dessa 

hjälpsystem kan fungera är att de letar efter betalningar med samma belopp och systemet kan 

även söka efter jämna belopp vilket också kan vara ett tecken på bedrägeri. Efter att 

hjälpsystemet har analyserat redovisningen ger den rekommendationer på områden som har 

störst sannolikhet att innehålla felaktigheter, baserat på de instruktioner som revisorn har 

matat in. 

2.5 Kritik mot hjälpsystem 

Enligt Westerdahl (2005) är det inom revisionsprofessionen revisorns omdöme, som består av 

erfarenhet och kunskap från olika uppdrag samt diskussioner om relevanta metoder och 

lösningar, fått en mindre betydelse i deras arbete då nya arbetssätt har förändrat själva 

revisionsarbetet. En trend är att teknik och hjälpsystem används allt oftare i revisorernas 

hantering av information. Revisorerna får rekommendationer på vad de bör granska vilket 

simplifierar deras arbete till en checklista. Detta begränsar revisorns lärande och hur 

erfarenheten byggs upp som sedan kan användas vid bedömningar av kundernas redovisning. 

Med beroendet av hjälpsystemen krävs ingen överblick av företagets verksamhet eller 

ifrågasätta när något känns fel och misstänksamt.  

 

Revisorernas arbetssätt har blivit mer styrt i hur deras arbete ska utföras med dessa trender. 

Kunskapen de får av erfarenhet eller diskussioner har ersatts med riktlinjer och effektivitet 

genom debiterad tid. Det ger dem mindre möjligheter att utföra en god revisionssed som både 

kunden och intressenterna är nöjda med då det inte finns utrymme att förhandla alternativa 

lösningar än vad som finns att tillämpa från regelverket. 
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Enligt Bible, Graham och Rosman (2005) skulle en papperslös revision göra arbetet mer 

ineffektivt än effektivt då revisorn arbetar mer med information från hjälpsystem än fysiskt 

material. Revisorn kan då lätt tappa överblicken när det inte finns något fysiskt material, och 

utvecklingen av deras färdigheter i att manuellt kunna söka efter felaktigheter blir eftersatt. 

Den tidigare viktiga erfarenheten från manuella arbetssätt byggs inte upp vid användandet av 

datorsystem och kan därmed inte ge någon förbättring av arbetsmomenten. Författarna menar 

att med fysiskt material lär sig revisorn bättre hur arbetet ska läggas upp istället för att stirra 

på siffror i ett hjälpsystem. Dessa hjälpsystem påpekar vad som ska göras i form av en lista 

med rekommendationer. 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

De flesta tidigare studier har endast tagit upp fördelarna som användandet av hjälpsystem 

tillfört. Däremot har nackdelarna antingen inte belysts eller inte tagits upp av författarna i 

deras studier. Utvecklingen av hjälpsystemen har gjort revisionsprocessen effektivare, mer 

omfattande och träffsäkrare vilket låter revisorerna att fokusera på områden hos kunden med 

högre sannolikhet för felaktigheter (Dowling & Leech, 2007). Eftersom revisionsbranschen 

använder sig av hjälpsystem i allt större utsträckning behövs en bättre förståelse över hur de 

olika delarna i en revisionsprocess går till och hur revisorn kan behålla ett kritiskt 

förhållningssätt mot de rekommendationer hjälpsystemet ger ut (Sayana, 2003). 

Hjälpsystemens utökade användning inom revisionsbranschen har fått kritik då de begränsar 

revisorernas möjligheter att bilda sig kunskap som grundar deras professionella 

bedömningsnivå (Bible et al, 2005). Då revisorernas möjligheter att skaffa sig erfarenhet av 

manuellt arbete begränsas på grund av hjälpsystemen finns det risk att deras arbete blir alltför 

simplifierat, att det räcker med att följa en mall eller beskrivning över hur arbetet utförs. Det 

innebär att kritiska tänkandet eller omdömet riskerar att försvinna stegvis från branschen då 

inga kunskaper eller färdigheter utvecklas av att endast följa en mall (Westerdahl, 2005). 
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3. METOD 
I metodkapitlet beskrivs hur studiens genomförande har utförts i alla steg och beskrivits 

utförligt för att låta läsaren förstå tillvägagångssättet. De val som gjordes har motiverats och 

trovärdigheten i studien har behandlats. 

3.1 Ämnesval 

Ämnet valdes för att användandet av hjälpsystem inom revisionsbranschen har ökat och en 

studie som  beskrev fördelar och nackdelar med dessa hjälpsystem verkade behövas. Också att 

ta reda på hur hjälpsystemen används, hur viktiga dessa är inom revision och om de är 

avgörande till att upptäcka fel i redovisningen. En revisor idag kan ta hjälp av avancerade 

programvaror som hjälper till att upptäcka fel och brister i redovisning. När litteratur började 

sökas i detta ämne märktes att det mer eller mindre saknas forskning som beskriver eventuella 

negativa sidor. Det var då funderationerna startade över nackdelar med att använda 

hjälpsystem, vad är möjliga nackdelar och om detta hanteras av revisorerna. Vid sökandet 

kring eventuella nackdelar med hjälpsystem hittades två källor som varnade för användningen 

av hjälpsystem. Om användningen av hjälpsystem ökar finns risken att det manuella faller i 

glömska. En färdighet som inte används glöms dessvärre bort med tiden i och med 

generationsskiften. Då bestämdes att undersöka om revisorerna var medvetna om denna risk 

och vad de gjorde för att motverka eller förhindra den.  

3.2 Forskningsstrategi 

I denna studie användes en kvalitativ studie som undersökningsmetod som i detta 

sammanhang passade bäst. Enligt Bryman och Bell (2013) har en kvalitativ forskningsstrategi 

syftet att lägga större vikt vid ord än kvantifiering av data och där respondentens 

verklighetstolkning har betydelse för utfallet. Som insamlingsmetod valdes intervjuer, där 

kunde hänsyn tas till detta genom att de frågor som ställdes skulle ge en djupare förståelse 

kring hur förutsättningarna har förändrats för revisionerna i och med utvecklingens nya 

möjligheter. Att denna strategi valdes beror på att med hjälp av den kunde vi få en djupare 

insyn i vilken förändring som utvecklingen har gett upphov till. Vi kunde också få svar på vår 

forskningsfråga om revisorerna var medvetna om någon risk med användandet av hjälpsystem 

och vilka åtgärder de tog för att motverka denna risk. En kvantitativ strategi med enkäter 

ställer mycket stora krav på frågorna och det är svårt att få revisorerna att utveckla sina svar. 

Orsaken till att en kvantitativ studie inte valdes till detta arbete var att studien behövde få 

utvecklande svar som behandlade revisorernas upplevelse av hjälpsystem, därför blev det en 

kvalitativ studie. Vi valde en intervjuform där vi enklare skulle få mer omfattande svar och 

med möjlighet till följdfrågor och förtydliganden. 
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3.3 Val av underlag till studien 

Data till den teoretiska delen var främst vetenskaplig artiklar men även andra källor till 

exempel on-line och från böcker. Vi har via Luleå Universitetsbibliotek sökt genom EBSCO 

och Scopus. Vi har även använt oss av google scholar. Till den empiriska delen intervjuades 

sex stycken revisorer som alla är verksamma inom revision. När vi sökte efter revisorer 

försökte vi att få en variation i hur länge de hade varit verksamma i branschen för att få en 

bredare synvinkel av hjälpsystem. Urvalet av revisorer till denna studie grundades på ett 

bekvämlighetsurval. Tanken var från början att alla intervjuer skulle hållas med revisorer från 

en och samma byrå, men då den byrån backade ur blev det revisorer från olika bolag. För att 

även kunna undersöka en annan synvinkel var två av revisorerna inte auktoriserade revisorer 

utan revisorsassistenter, deras syn på hjälpsystem och dess inverkan på erfarenhet ansåg vi 

skulle ge en extra dimension till vår studie. 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Vi valde intervjuer som datainsamlingsmetod till detta arbete, denna kvalitativa metod är 

vanligast vilket beror på att den erbjuder flexibilitet i processen. Vi utformar dessa som 

semistrukturerade, dels för att kunna hålla oss till ämnet och för att fråga om alla delar vi är 

intresserade av för att kunna besvara forskningsfrågan. Det som kännetecknar en 

semistrukturerad intervju är att den som intervjuar har en lista med frågor eller teman. Dessa 

frågor behöver inte ställas i någon specifik ordning och den som intervjuar får ställa 

följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden, bara de har anknytning till något som 

respondenten har sagt (Bryman & Bell 2013). 

3.5 Intervjuguide 

Eftersom valet föll på semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod i detta arbete 

behövde en intervjuguide utformas. En intervjuguide kan liknas med en minneslista med 

frågeställningar som ställs under intervjun. Utformningen av frågeställningarna gav möjlighet 

att bilda sig en uppfattning kring respondentens syn på verkligheten och samtidigt säkerställa 

att de höll sig inom ämnet under intervjun (Bryman & Bell 2013). 

Då intervjuguiden utformades beaktades syftet med studien och när frågorna valdes, detta för 

att hjälpa till att besvara forskningsfrågan. Antalet frågor begränsades för att hålla nere 

längden på intervjun för att få möjlighet att intervjua fler revisorer. En avvägning gjordes, 

med tanke på att revisorer har som mest att göra den här tiden på året, att hålla ner tiden till ca 

30 minuter per intervju och på det viset få fler revisorer att ställa upp. Med fler revisorer var 

det mer troligt att få ihop tillräcklig empiri till att svara på vår forskningsfråga. Intervjuguiden 

finns att läsa i bilaga 1. 

 

Intervjuguiden delades in i olika sektioner för att lättare fördela frågorna. Den började med 

några inledande kontrollfrågor för att få bakgrundsinformation om respondenten, dennes 

erfarenhet inom branschen, roll och utbildning. Följdfrågor förbereddes ifall grundfrågorna 

inte skulle ge tillräckliga svar som var relevanta för denna studie. 
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Därefter togs frågor som kallas säkerhetsfrågor, kärnan i arbetet. Det började med en öppen 

fråga där respondenten fritt får beskriva ett fall där denne hade upptäckt något misstänkt, 

därefter ställdes följdfrågor för att få klart om hur det hela hade gått till. Sedan ställdes mer 

riktade frågor som inte var lika öppna. Dessa frågor var för att ta reda på hur en revisor jobbar 

med att hitta fel och brister.  

 

Effektivitetsfrågan ställdes för att ta reda på om revisorerna tycker att det finns något 

arbetsmoment som inte är effektivt. Frågan gav inte några svar som gick att använda i denna 

studie. 

 

I avsnittet tekniska lösningar söktes svar på hur långt utvecklingen har nått hos de olika 

revisorerna, om det inte redan hade besvarats i avsnittet säkerhetsfrågor. Hur deras metoder 

att upptäcka fel och brister har förändrats med de nya hjälpsystemen. Svar söktes också på hur 

revisorerna resonerar kring hjälpsystem, om de är positivt eller negativt inställda till att 

hjälpsystem används allt mer inom revisionsbranschen. Det var främst här det skulle komma 

fram om det fanns risker med hjälpsystem, för att kunna besvara andra delen av 

forskningsfrågan. 

3.6 Bearbetning av data 

Alla intervjuer spelades in på en diktafon efter att varje respondent godkänt inspelningen. 

Därefter transkriberades varje intervju direkt efteråt för att underlätta processen då intervjun 

fortfarande var färskt i minnet och kunde skrivas ned på ett effektivare sätt än vid ett senare 

skede. I nästa steg kategoriserades svaren utifrån syftet med studien och den teoretiska 

referensramen. Vid bearbetningen av empirin utgick vi från den teoretiska referensramen till 

att svara på forskningsfrågan och studiens syfte. Vidare använde vi oss främst av Westerdahls 

(2005) kritiska synvinkel på användningen av hjälpsystem vid bearbetningen för att ha fler 

synvinklar på problemet. Totalt skapades fyra sektioner som var och en hjälper till att besvara 

forskningsfrågan. Sektion ett blev “användning av hjälpsystem” för att beskriva hur 

hjälpsystemen används i revisionsbranschen. Sektion två blev “hjälpsystemens effektivitet” 

för att beskriva vilka fördelar som hjälpsystemen medför. Sektion tre blev “urval med och 

utan hjälpsystem” för att beskriva skillnader i de olika arbetsmetoderna. Sektion fyra blev 

“risker med hjälpsystem” för att beskriva den risk som studien kom fram till och hur den 

behandlas. 

3.7 Metodkritik 

Som metod att inhämta data valdes semistrukturerade intervjuer för att inleda samtalen med 

frågor som är relevanta för studien, men tillräckligt öppna att låta revisorerna berätta mer 

detaljerat och fritt om varje ämnesområde. Risken är dock att frågorna kan bli ledande och 

inte låter respondenten tala mer fritt om ämnet, därför försöktes i största möjliga mån att hålla 

frågorna öppna.  
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Intervjuerna spelades in för att underlätta transkriberingen och att inte missa någon betydande 

detalj på grund av missförstånd. Däremot kan revisorerna omedvetet känt sig begränsade då 

allt spelades in, denna omedvetna känsla kan ha begränsat deras svar på frågorna. Det är dock 

svårt att avgöra hur mycket det har påverkat studien. Men då de frågor som ställdes inte var 

av känslig karaktär bör denna begränsning ha varit i det närmaste försumbar. 

 

Studien utgör ingen representativ bild över revisionsbranschen då vi har för få revisorer som 

deltagit i undersökningen. Det var dock inte genomförbart att ha fler revisorer i 

undersökningen på grund av tidsramen för denna studie. Det var även svårt att undersöka 

huruvida revisorerna har tillräcklig kunskap i användandet av hjälpsystem vid olika 

situationer för att hitta felaktigheter i redovisningen. Studien hade kunnats göra mer 

omfattande genom kontakt med revisorernas klienter och systemutvecklare, men tidsresurser 

och manskapet gjorde att vi begränsade oss till att endast intervjua revisorerna. En 

enkätundersökning som skickas ut till auktoriserade revisorer med frågor om deras syn på vad 

erfarenhet av manuellt arbete har för betydelse och om det har förändrats hade kunnat ge en 

mer representativ bild av problemet. Detta var dock inte möjligt på grund av den snäva 

tidsram som denna studie hade att förhålla sig till. 

3.8 Trovärdighet 

För att en kvalitativ studie ska vara trovärdig är det viktigt att forskningsprocessen går att 

följa i arbetet, hur resultatet i studien kommit fram (Bryman & Bell, 2017). Metodkapitlet har 

i detta arbete skrivits transparent för att läsaren ska ges möjlighet att själv följa processen. Det 

är också viktigt att forskarens personliga värderingar inte påverkar en intervju i någon riktning 

(Bryman & Bell, 2017). Detta har i denna studie undvikits genom att författarna har i största 

möjliga mån försökt hålla sig neutrala och objektiva i sitt förhållningssätt. Vidare är en 

rättvisande bild viktig för trovärdigheten, att verkligen de åsikter och uppfattningar som 

framkommit är de rätta för att inga missförstånd ska kunna vilseleda forskarna (Bryman & 

Bell, 2017). De intervjuer som genomfördes i denna studie gjordes alla ansikte mot ansikte 

och en ljudinspelning gjordes, detta för att en rättvisande bild skulle kunna presenteras. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel tar vi upp den insamlade empirin från revisorernas svar på de frågor som 

ställdes till dem under intervjuerna. Den har sammanfattats och presenterats i sektioner efter 

deras relevanta betydelse mot forskningsfrågan. 

 

De personer som intervjuades i denna studie jobbar alla inom revisionsbranschen och har 

varierande erfarenheter, deras svar utgjorde empirin för att besvara vår forskningsfråga. 

I tabell 1 nedan finns information om vilken erfarenhet de olika revisorerna har. 

 

TABELL 1: Revisorernas titel, erfarenhet i branschen, erfarenhet som godkänd revisor och 

erfarenhet som auktoriserad revisor. 

 

 

Titel I branchen Godkänd revisor Auktoriserad revisor 

R1 Revisor 15 år 
 

10 år 

R2 Revisor 37 år 
 

32 år 

R3 Revisor 29 år 13 år 10 år 

R4 Revisor 7 år 
 

2 år 

R5 Revisorsassistent 1,5 år 
  

R6 Revisorsassistent 1,5 år 
  

 

4.1 Hjälpsystem och dess användning 

Idag är det mer regel än undantag att hjälpsystem används inom revisionsbranschen då de 

flesta av revisorernas kunder använder sig av databaserade system som lagrar information om 

deras verksamhet istället för att bokföra redovisning i papper och pärmar. En revisor uttrycker 

sig: 

“Skulle man jämföra en revision idag med för 20 år sedan så använder vi mycket 

hjälpmedel idag jämfört med då bara för att vårt sätt att jobba bygger på att man 

stoppar in siffrorna i det här systemet liksom.” (R4) 

 

Inom revisionen har det utvecklats metoder med intentionen att underlätta arbetet med att 

granska större mängder data och hitta poster där det sannolikt kan finnas risker för 

felaktigheter. Hjälpsystem används i allt större utsträckning, men R1 påpekar att det 
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fortfarande är mycket manuellt som utförs, t ex. ta kontakt för att kontrollera en avvikelse 

med inköpschefen samt styrelsen för att förstå sammanhanget. Den professionella 

bedömningen är fortfarande viktig vid beslut om vad som ska kontrolleras och vilken metod 

som ska användas då varje situation med kunden är unik. I mindre företag finns inte behov att 

använda datasystem där revisorer sedan kan använda sina hjälpsystem för att kontrollera 

information och transaktioner då deras databas är relativt liten och okomplicerad. I medelstora 

eller större företag kan revisorerna direkt hitta riskfaktorer när de laddar in SIE-filen (se 

definitionslista) som de erhåller från kundens datasystem. R2 berättar att revisionsprogram 

används i stor utsträckning men de är inte avgörande för att hitta fel i samband med 

revisionen. 

”Revisionsprogram används mycket inom revisionen, men är ej avgörande i att 

upptäcka fel. Man utför samma analys som när man använder hjälpsystem, men 

det går snabbare att få fram information”(R2). 

 

R2 menar att felaktigheter som har större påverkan på kundernas redovisning kan upptäckas 

utan att behöva använda sig av hjälpsystem då dessa fel är av tillräckligt stora belopp för att 

omfattas av en revision med eller utan hjälpsystem. 

4.2 Hjälpsystemens fördelar 

Användandet av revisionsprogram ger främst effektivitetsvinster, det går snabbare att göra 

vissa moment med hjälp av dessa. R3 säger att de har en central enhet som utför de mer 

avancerade analyserna av räkenskaperna medans lokalt använder de sig av ett enklare system 

för att där analysera företag. I det enklare systemet kan de själva göra urval. t.ex kontrollera 

om det finns något verifikat som inte balanserar och kan göra egna standardiserade analyser. 

R4 beskriver att de använder program med inbyggda hjälpmedel och mycket av arbetet 

bygger på att de stoppar in siffror i systemet. R5 uttrycker sig att datorer är ett värdefullt 

hjälpmedel som underlättar arbetet, men alla hjälpsystem används inte till alla kunder utan det 

är främst storleken på kunden som avgör. När revisorn har bestämt vilka poster som ska 

granskas tar R5 datorn till hjälp för att utföra den granskningen. R6 använder sig av ett antal 

excel-makron som behandlar siffror hämtade ur en SIE-fil tillsammans med inmatade värden 

för att få hjälp med revisionen. Resultaten från dessa excel-makron kan till exempel vara 

nyckeltal eller tips på vilka poster som ska kontrolleras.  

 

Revisorerna är alla överens att hjälpsystem är effektiva och sparar tid, vilket låter revisorerna 

fokusera på andra, mer väsentliga uppgifter. De påpekar också hur hjälpsystemen är ett stöd i 

deras arbete genom att bidra med rekommendationer efter att ha analyserat kundernas 

redovisning. 

“Det är en effektivitets fråga, man får på ett effektivt sätt ut ett urval att det här 

ska jag titta på.” (R3) 

 

Enligt R1 visar sig effektiviteten mest när det gäller att sortera, hitta och förstå sammanhang 

eller förklaringar till utfall. Hjälpsystem fungerar där som ett väldigt bra hjälpmedel för att 
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kunna få en överblick samtidigt som det blir lättare att söka i materialet. R3 påpekar att för 

effektiviteten är hjälpsystem avgörande, både som ett komplement och stöd. Utan hjälpsystem 

måste mer tid läggas på manuell analys och det skulle inte bli lika effektivt. Det 

hjälpsystemen gör är att de ger på ett effektivt sätt ett urval av poster som ska granskas mer 

noggrant. R4 ger flera exempel där hjälpsystemen effektiviserar arbetet till exempel att de på 

ett snabbt och smidigt sätt kontrollerar om bokföringen är fullständig och inte innehåller 

dubbletter av transaktioner. De kan även upptäcka udda bokningar där exempelvis intäkter är 

bokade mot leverantörsskulder eller sortera fram och identifiera udda konton som har använts. 

Revisorerna är överens om att hjälpsystemen kan på ett effektivt vis hitta majoriteten av 

felaktigheterna i kundernas redovisning. Däremot påpekar de för kunderna att alla fel som 

hittas inte är värda justeras till då kostnaden är högre än vad nyttan är värd, även om kunderna 

helst vill ha en korrekt redovisning. 

 

De kontrollerar också helheten, att allt hakar ihop när det gäller ingående och utgående 

balanser på konton stämmer i övergången av verksamhetsår. R4 sammanfattar effektiviteten 

med att hjälpsystemen frigör en stor mängd tid för revisorerna genom att utföra analyser och 

hitta avvikelser eller riskposter. R5 menar att hjälpsystemen är ett väldigt bra verktyg och att 

användandet sparar tid. 

 

“Vi använder den här SIE-filen för att till exempel sortera efter storleksordning 

eller tittar på olika transaktionstexter. Det blir ju vi som analysera datan för att få 

ut våra stickprov vad som är intressant att titta på. Det kan ofta vara att vi tar ut 

den här SIE-filen och så går vi in i kanske kundfordringar och vill kolla på 

periodiseringar, då hjälper ju som dataprogrammet oss att plocka ut det som är 

intressant att kika på” (R5). 

 

När en SIE-fil matas in blir det lättare att sortera, till exempel efter summan på transaktionen 

eller verifikationstexter. Det gör det lättare att analysera och välja ut vilka stickprov som ska 

användas. 

4.3 Urval med och utan hjälpsystem 

Revisorerna använder sig utav olika metoder och analyser när de granskar olika poster i 

redovisningen. Metoderna skiljer sig åt mellan varje kunds verksamhetsbransch, vilka som är 

lämpliga att användas för respektive kund. Hos mindre kunder är det vanligare att använda sig 

av traditionella metoder och hos större kunder är det mer förekommande att ha hjälpsystem 

som stöd vid analys av kundernas redovisning. När revisorerna blir tilldelade ett uppdrag 

genomförs en planeringsfas där de tar reda på vad som är väsentligt att granska hos kunden. 

De går igenom storleken av beloppen på posterna, riskerna som posterna innehar och om de 

har tidigare erfarenheter av uppdrag hos kunden. Detta jämförs sedan mot branschen kunderna 

är verksamma i för att se vilka poster som är relevanta att noggrannare undersökas. Därefter 

gör revisorerna en bedömning om hjälpsystem är lämpligt att använda till det uppdraget. 
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Ibland kan en avvikelse hittas direkt när revisorerna läser igenom resultat- och 

balansräkningen i mindre företag, men det är något som är svårare att upptäcka i 

redovisningar från större företag då det är alldeles för mycket poster och transaktioner att gå 

igenom. I vissa uppdrag där R3 och R4 gjort granskningar har hjälpsystemen varit avgörande 

till att hitta felaktigheter i redovisningen. Det upptäcktes genom att hjälpsystemet 

kontrollerade om alla konton var bokförda korrekt, något som skulle ha tagit alldeles för lång 

tid för R3 och R4 att kontrollera på egen hand. Andra faktorer som revisorerna tar upp är 

kundernas kunskap om hur redovisning ska utföras. R1 påpekar att hos kunder med egen 

ekonomiavdelning är den bättre utförd medans hos kunder som sköter redovisningen själv och 

har bristande kunskap om hur redovisningen sköts finns det en större risk att felaktigheter 

uppstår och är därmed också mer väsentligt att granska den kundens poster mer noggrant. R5 

beskriver att detta gäller främst vid periodisering av kundfordringar och leverantörsskulder, 

men även vid värdering av lager och pågående arbeten.  

“Jag bestämmer vilka analyser som ska göras, både i de egna urvalen och 

registeranalysdelen och det kan ju se lite olika ut i de bästa av världar. Sedan ska 

vi variera oss och inte göra samma granskning och analys år efter år utan vi 

måste variera oss. Annars kan vi komma till en kund och då är redan allt klart 

och de säger: “Det här brukar ni vilja titta på”. Så vill inte jag ha det, dem ska 

inte veta vad vi ska titta på totalt sett utan vi ska vara oförutsägbara.” (R3) 

 

R3 lyfter fram att revisorerna inte kan utföra liknande granskningar hos kunderna år efter år 

då det kan leda till att kunden bara tar fram den information revisorerna brukar fråga efter. 

Det är inte meningen att kunderna ska känna till vilka poster som ska ingå i granskningen och 

undgå att granskningen av deras resterande redovisning blir av. Detta är något som inte 

händer lika ofta efter införandet av hjälpsystem som samlar all information om kundens 

redovisning på en SIE-fil. 

 

Revisorerna beskriver olika metoder de använder sig av när de ska göra stickprov bland de 

poster som är relevanta att granska hos kunden. R1 berättar om en metod som slår fast vilka 

poster som ska kontrolleras beroende på hur frekvent den slår ner, t ex varje 100 000kr i 

redovisningen kontrolleras och i ett företag som omsätter tre miljoner kronor får 30 nedslag, 

dvs 30 stickprov i sin redovisning. De mer erfarna revisorerna (R1-R4) använder sig främst av 

en annan metod som tar hänsyn till storleken på beloppen i posterna, dvs en post med högre 

belopp har större chans att bli granskad när det görs urval av vilka poster som kan innehålla 

felaktigheter ska granskas. Det finns olika hjälpsystem som kan underlätta arbetet för 

revisorerna genom att sortera informationen efter storlek eller transaktioner och kan ge 

rekommendationer för vad som är intressant att granska. R5 påpekar att hjälpsystemet kan 

inte själv avgöra hur stickproven ska tas fram utan det krävs att revisorerna ger tydliga 

instruktioner. Det kan dock hända att hjälpsystemet ger revisorerna rekommendationer att 

utföra alltför många stickprover inom det väsentliga områdena som ska granskas. 

”Ibland kan vi få genom mallarna galet mycket stickprov att det här går inte att 

göra, vi kan inte kolla på 200st. Då måste vi hålla på dag och natt, det funkar 
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inte. Då försöker vi se alternativa sätt att göra samma granskningsåtgärd, göra 

den med en annan metod för att slippa använda just det där urvalet som vart så 

stort.” (R4) 

 

R4 nämner dock inte vilka alternativa metoder som kan ge samma möjligheter att granska 

redovisningen. Hjälpsystemet är tänkt att underlätta arbetsprocessen för revisorerna, men när 

den ger alltför många rekommendationer på stickprov behöver hjälpsystemet ifrågasättas och 

se över mer lämpliga metoder att undersöka området på. Revisorerna gör då en bedömning av 

vilka metoder som kan utföra en tillräcklig granskning av de poster som är väsentliga. 

 

I revisionsbranschen förväntas det att revisorerna är professionella i sina bedömningar och 

följer de riktlinjer som beskriver hur en revision ska utföras. Genom att samla ihop erfarenhet 

från olika uppdrag och situationer kan revisorerna utveckla sin professionella 

bedömningsförmåga som är något de tar stöd av vid olika typer av beslut, till exempel vad 

som är väsentligt att granska, förstå verksamheten för att bilda sig en överblick av den eller att 

använda hjälpsystemen tillräckligt effektivt. Revisorerna beskriver erfarenhet på olika vis, 

men innebörden är av samma betydelse. Att erfarenhet är något revisorer samlar på sig från 

deras uppdrag hos olika kunder och bildar kunskap. En kunskap som de kan ta till stöd av i 

deras bedömningar av vilka poster som är väsentliga att granska efter felaktigheter eller 

instruera hjälpsystemet att ta fram den informationen som behövs. Desto oftare revisorn utför 

uppdrag hos en kund, samlas mer erfarenhet som kommer leda till att underlätta deras beslut 

av vilka poster som ska granskas tack vare den erfarenheten. R2 påpekar skillnaden med 

erfarenhet mellan nyutbildade och erfarna revisorer med ett exempel: 

“Som erfaren revisor, assistenter går ofta på vad dem lär sig på kursen och 

mycket sådant, kan man tipsa dem vad de ska titta på. Att inte bara följa vad 

systemet säger.” (R2) 

 

Det som R2 pratar om är att assistenterna behöver vägledning i vad de ska tänka på, att de ska 

ifrågasätta hjälpsystemens rekommendationer och förstå hur verksamheten fungerar. 

Revisorerna är eniga om att kunskap byggs upp genom erfarenhet från uppdrag hos olika 

typer av kunder. Att deras arbetssätt förändras med tiden då de får insikt i hur de kan utföra 

vissa arbetsmoment på ett alternativt sätt. Enligt R3 kan det skapas en djupare förståelse 

genom att följa kundens redovisning under året. Då får revisorn en bättre insikt i 

verksamheten och kan ifrågasätta när vissa händelser inte tagits upp i redovisningen. Med 

erfarenhet kan revisorerna utveckla sina färdigheter till att göra bättre bedömningar och få 

fram bättre information från hjälpsystemet. R6 påpekar att med den ökade förståelsen av 

verksamheten kan hjälpsystemen användas mer effektivt vilket kan uppnås genom 

diskussioner med kollegorna eller få feedback vid planeringen av uppdraget. 

4.4 Risker med hjälpsystem 

Revisorerna med längre erfarenhet var medvetna om att det finns risker med användningen av 

hjälpsystem medans revisorerna med kort erfarenhet inte har den insikten. 
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“Uttrycket schimpansifiera, att man gör som en schimpans, [...] man läser bara 

instruktionen och gör bara exakt som man tänkt sig, som programmet säger, fast 

man funderar aldrig varför.” (R1) 

 

Revisorerna R1-R4 är överens om att det finns risker med användningen av hjälpsystem. R1 

ser risken att användaren stirrar sig blind på hjälpsystemet. Det finns en risk att användaren 

bara granskar det den blir tillsagd att granska, inget annat. Om hjälpsystemet producerar en 

lista med punkter att granska finns risken att det bara är det som då blir granskat och att 

uppenbara fel missas som egentligen borde ha upptäckts. R1 ser också att nya revisorer 

riskerar att missa chanser att skaffa sig erfarenhet av manuellt arbete på grund av 

användningen av hjälpsystem. R2 ser en risk att revisorns intuition försvinner desto mer 

hjälpsystem som används, att nya revisorer inte får lära sig hantverket. Om en revisor inte 

använder sunt förnuft finns en risk att denne blir styrd av hjälpsystemet. R3 ser risker om inte 

revisorn coachar assistenterna att tänka utanför lådan, alltså att vara kritisk och analytisk, kan 

det hända att något missas. Det är något att jobba med hela tiden för att se till att assistenterna 

kan se och förstå verksamheten. Risken finns alltid att det blir för tekniskt, att assistenten inte 

funderar på vad bolaget gör riktigt. Om assistenten inte förstår kundens verksamhet, då blir 

det svårt. R4 ger exempel på att risken kan vara att stickprov tar mycket tid att genomföra och 

då blir det enkelt att bara följa systemen. R4 är också inne på att assistenter riskerar att stirra 

sig blinda på datorns rekommendationer. För att motverka att assistenterna fastnar i det 

tekniska tycker R4 det är viktigt att göra det intressant för assistenterna. 

  

”Det handlar mycket om att ingjuta förtroende och göra det kul med förståelsen 

[...] Ibland kan jag skoja till det och säga att den där mallen har ingen hjärna så 

skit i den nu [...] om vi kollar på det här så teckning för allt det här då kan vi skita 

i stickproven. För vi får ju med hela året om vi kollar på det här istället” (R4). 

 

R4 menar att om man gör det roligt och intressant för assistenterna så har det lättare att förstå 

kundernas verksamhet och de tränas att använda sina sinnen och tänka till själva. Om 

assistenterna tänker till själva och lär sig analysera det bolag som de gör revision på så 

minskas risken avsevärt att de ska stirra sig blinda på hjälpsystem. 

 

R5 som är assistent ser ingen risk med användandet av hjälpsystem, tvärtom är datorer ett 

jättebra hjälpmedel som R5 anser sig helt styra över och inte bli styrd av. Den enda risken 

som R5 ser är att kundkontakten kan bli lidande desto mer datorer som används i samband 

med revision, om allt är digitalt behöver inte revisorn i samma utsträckning besöka kunden. 

R6 ser risker med hjälpsystemens funktionalitet, se till att hjälpsystemen fungerar som de ska. 

De måste testa sina egna processer för att veta att det fungerar. Sammantaget visar detta att 

revisorer har identifierat en risk med användandet av hjälpsystem och arbetar kontinuerligt 

med att motverka detta. Assistenterna som inte har lika lång erfarenhet inom yrket ser inte 

denna risk, ansvaret att detta inte ska drabba revisionsbranschen verkar ligga på revisorerna. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel sammanfattas resultatet i fyra sektioner: revisorers användning av hjälpsystem, 

hjälpsystemens fördelar, urval med och utan hjälpsystem och risker med hjälpsystem. 

Resultatet diskuteras och jämförs mot tidigare forskning.  

5.1 Revisorers användning av hjälpsystem 

Resultatet visar att revisorerna använder sig hjälpsystem i majoriteten av deras uppdrag till att 

läsa av kundernas redovisning då de flesta har databaserade system som lagrar verksamhetens 

information. Detta stämmer väl överens med Sayana (2003) studie som även påpekar att 

utföra en revision idag utan hjälp från en dator knappt är ett alternativ. En rimlig tolkning är 

att utvecklingen leder till att revisionsbyråer behöver förändra sina metoder för att hänga med 

och kunna ge sina kunder en kvalitativ revision av deras redovisning. Resultatet visar på att 

revisorerna använder sig av olika hjälpsystem som underlättar deras arbete genom att minska 

tidsåtgången vid olika moment under uppdraget. Detta gäller främst vid framtagandet av vilka 

poster som är väsentliga att granska efter felaktigheter. Där är hjälpsystemen ett stort stöd då 

de granskar större mängder information åt revisorerna. Något som Dowling och Leech (2007) 

instämmer med i deras studie. Krahel och Vasarhelyi (2014) är inne på samma spår, men 

påpekar att det är revisorernas instruktioner till hjälpsystemen som är avgörande vilken 

information som tas fram. Detta kan tolkas som att hjälpsystemen har en betydande roll som 

stöd i revisorernas process att få fram väsentliga poster att granska hos sina kunder. 

 

Från resultatet framkom det att revisorerna kan granska större mängder information snabbare 

än om det hade utförts manuellt, utan hjälpsystem. Enligt revisorerna har det blivit enklare att 

jämföra poster och hitta felaktigheter då de kan fokusera på riskområden när hjälpsystemen 

utför granskning och analys av kundens redovisning. Något som stämmer överens med 

tolkningen av Merhout och Havelka (2008). Detta innebär att revisorerna kan granska mer 

information innan de sedan tar beslut om vilka områden som är mer väsentliga att innehålla 

felaktigheter. I resultatet framgår det att allt fler av revisorernas kunder lagrar sin redovisning 

digitalt och därmed minskar behovet av att fysiskt åka ut till kundens verksamhet och utföra 

kontroller genom stickprov. Lin och Wang (2011) påpekar detta och tar även upp att med de 

ökade användandet av hjälpsystem blir revisorerna mindre beroende av kontakt med 

kunderna. Detta kan tolkas som att revisorerna använder mindre tid till att söka kontakt med 

olika nyckelpersoner för att bekräfta vissa transaktioner eller andra frågetecken och istället 

använda den sparade tiden till att hitta felaktigheter. 

 

I resultatet framkommer det att oavsett hur mycket hjälpsystemen används under ett uppdrag 

är det revisorernas professionella bedömningsförmåga som analyserar och granskar den 

information som tagits fram. Där menar Krahel och Vasarhelyi (2014) på att det krävs en 

mänsklig hjärna som avgör betydelsen av informationen som framkommer. Detta innebär att 

oavsett hur avancerade hjälpsystemen blir kommer det alltid krävas en revisor som analyserar 

och bedömer betydelsen av informationen. 
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Resultatet visade att revisorerna besitter tillräckliga kunskaper till att hantera hjälpsystemen 

med rätt metoder och hitta den information de söker. Ingen av revisorerna uppvisade 

osäkerhet när de beskrev hur och till vad hjälpsystemen används. I Kanellou och Spathis 

(2011) påpekas detta med att det krävs en viss kunskapsnivå till att nyttja hjälpsystemen på 

rätt sätt. Detta kan innebära att revisorerna och revisionsbranschen har utvecklat metoder att 

hantera hjälpsystem då det har varit ett nödvändigt val för att hänga med utvecklingen av 

samhället. En annan tolkning är att revisorerna inte ser sin okunskap då de känner sig säkra i 

dem metoder de använder sig av och tänker inte på alternativa sätt att använda hjälpsystemen 

på. 

5.2 Hjälpsystemens fördelar 

I resultatet framkommer det att användandet av hjälpsystem har effektiviserat revisorernas 

arbete vid granskning och analys av kundernas redovisningar. Revisorerna i studien påpekar 

att hjälpsystem är avgörande för effektiviteten då det sparas in mängder med tid vid sökandet 

efter felaktigheter i väsentliga poster. Främst genom att hjälpsystem tar fram 

rekommendationer på poster som sannolikt kan innehålla felaktigheter i redovisningen. Något 

som Krahel och Vasarhelyi (2014) upplyser om i sin studie och påpekar även att det har blivit 

enklare för revisorer att jämföra redovisningar mellan olika perioder. Detta kan tolkas som att 

hjälpsystemen underlättar revisorernas arbete att granska och analysera olika kunders 

redovisning genom att ge rekommendationer på väsentliga poster som kan innehålla 

felaktigheter. Resultatet visar även att hjälpsystemen har med sin effektivisering av 

granskning och analysering av kundernas redovisning frigjort tid som låter revisorerna 

fokusera på att hitta felaktigheter i poster med högre risk. Dowling och Leech (2007) påpekar 

detta frigörande av tid i deras studie.Detta innebär att genom användandet av hjälpsystem kan 

revisorerna fokusera på mer väsentliga arbetsuppgifter än att granska och analysera 

information i kundens redovisning. 

 

I resultatet framkommer det att hjälpsystemen är ett stödjande verktyg i revisorernas arbete 

som enkelt sorterar och tar fram relevant information. Med hjälpsystemen kan de även göra 

kontroller av transaktioner för att hitta avvikelser, till exempel udda bokningar eller dubbla 

transaktioner. I Merhout och Havelka (2008) påpekar de detta och tar även upp att 

hjälpsystemen ger revisorerna större möjligheter att hitta och förhindra felaktigheter att 

påverka redovisningen. Detta innebär att revisorerna kan med större träffsäkerhet hitta 

majoriteten av alla felaktigheter som kan förekomma i kundens redovisning. Det framkommer 

i resultatet att med hjälpsystemen kan majoriteten av felaktigheterna upptäckas, däremot 

påpekar revisorerna att alla fel inte är värda att åtgärdas då kostnaden blir högre än själva 

nyttan. Dickson (2007) påpekar att upptäckten av felaktigheter avgörs av de instruktioner som 

ges av revisorerna. Detta betyder att träffsäkerheten i att upptäcka felaktigheter avgörs främst 

på revisorernas instruktioner till hjälpsystemen. I resultatet påpekar revisorerna hur 

hjälpsystemen har förenklat deras arbete genom att granska större mängder information och 

sedan ge rekommendationer på vilka poster som är väsentliga att granska noggrannare, vilket  



22 

 

Carrington (2014) påpekar i sin studie och tar även upp att revisorerna gör bedömningar om 

vilka risker posterna kan inneha innan instruktionerna matas in till hjälpsystemen. En rimlig 

tolkning av detta är att revisorerna efter sin utvärdering om eventuella risker använder sig av 

hjälpsystemen till att få fram rekommendationer på poster som är lämpliga att granska då de 

innehar en högre risk för felaktigheter.  

 

Resultatet visar att vid hanteringen av hjälpsystemen krävs en viss nivå av förståelse över hur 

dessa fungerar och kundens verksamhet för att revisorerna ska kunna få ut tillräckligt med 

relevant information på ett effektivt sätt. Något som överensstämmer med Sayana (2003) och 

påpekar även att användandet av hjälpsystem leder till ökade förväntningar på revisorerna att 

hitta alla felaktigheter. Kanellou och Spathis (2011) är inne på samma spår och menar att 

kompetensnivån hos revisorerna ökar då de behöver en högre kunskapsnivå för att kunna mata 

in tydliga instruktioner i hjälpsystemen. En rimlig tolkning är att om revisorerna inte besitter 

tillräcklig kunskap för att hantera hjälpsystemen och förstå en kunds verksamhet kan det leda 

till att revisionen innehåller större felaktigheter som påverkar redovisningen mer markant. 

5.3 Urval med och utan hjälpsystem 

I resultatet framkommer det att revisorerna vid sin planeringsfas gör utvärderingar om olika 

påverkande faktorer som avgör vilka metoder och hjälpsystem de finner är lämpliga att 

använda sig av till det uppdraget. Dessa faktorer är olika för varje uppdrag då ingen kund är 

den andra lik. Roychowdhury (2006) instämmer i detta och påpekar även att revisorerna utgår 

från varje post hos kunderna hur hög risk det är att den innehåller felaktigheter. Detta innebär 

att revisorerna genom en god planeringsfas kan bedöma vilka faktorer som är väsentliga för 

uppdraget och vilka metoder eller hjälpsystem som är lämpliga att använda sig av till att 

upptäcka felaktigheterna. Resultatet visar att det förekommer variationer av felaktigheter i 

kundernas redovisning, där främsta faktorn till majoriteten av felaktigheterna är okunskap 

över hur redovisningen ska bokföras. Med hjälpsystemen har revisorerna större möjligheter 

att upptäcka felaktigheter och åtgärda dem. Något som Krahel och Vasarhelyi (2014) tar upp i 

sin studie och påpekar även att hjälpsystemen låter revisorerna fokusera på mer väsentliga 

uppgifter. Även Hylas och Ashton (1982) samstämmer med att kundernas okunskap av 

redovisning skapar majoriteten av felaktigheterna. Det kan tolkas som att revisorerna får mer 

tid till att fokusera och åtgärda de felaktigheter som är mer väsentliga och har större påverkan 

på kundens redovisning. 

 

I resultatet får revisorerna rekommendationer på poster som kan innehålla felaktigheter från 

hjälpsystemen efter att de har matat instruktioner om vilka faktorer som är väsentliga för 

kunden. Därmed kan revisorerna fokusera på andra uppgifter än att granska redovisningar. 

Dowling och Leech (2007) överensstämmer med att revisorerna får mer tid till väsentliga 

uppgifter, men påpekar också att hjälpsystemen behöver rikliga mängder information för att 

kunna ge relevanta rekommendationer åt revisorerna. Det innebär att även om rätt 

instruktioner matas in till hjälpsystemen kan det finnas en risk att informationen de utgår ifrån 

inte är tillräcklig för att kunna ge rekommendationer på. Resultatet visar att hjälpsystemen 

ökat revisorernas möjligheter att upptäcka fel bland de poster som bedömdes innehålla en 
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högre risk. Carrington (2014) menar att det alltid finns något fel som inte upptäcks, även om 

hjälpsystem skulle användas. Detta innebär att felaktigheter kan förekomma i en revision, 

men att dessa inte har någon större påverkan på kundens redovisning. 

 

Det framkommer i resultatet att beroende på vilka metoder som används under uppdraget kan 

revisorerna antingen göra egna stickprovsurval som baseras på beloppens storlek i posterna 

eller använda sig av hjälpsystem för att få fram relevanta rekommendationer. Däremot kan 

inte hjälpsystemen själva avgöra vad som är väsentlig utan det krävs att revisorerna matar in 

instruktioner. Dickson (2007) stödjer detta och påpekar att tydligare instruktioner ger en ökad 

träffsäkerhet i att upptäcka felaktigheter. En rimlig tolkning av detta är att det krävs av 

revisorerna att ge tillräckligt tydliga instruktioner för att hjälpsystemen ska kunna stödja dem i 

dem med relevanta rekommendationer. Resultatet visar att revisorerna behöver en tillräcklig 

förståelse över hjälpsystemen och kundens verksamhet för att på ett effektivt vis få fram 

väsentliga rekommendationer. Om revisorerna inte förstår hur de ska hantera hjälpsystemen är 

det möjligt att de kommer få bristfälliga rekommendationer på väsentliga poster att granska. 

Sayana (2003) håller med och påpekar även att om revisorerna inte förstår hur hjälpsystemen 

fungerar finns det en risk att de blir styrda av dem rekommendationer de erhåller från 

hjälpsystemen. Detta innebär att om det inte finns en tillräcklig förståelse bland revisorerna 

över hur hjälpsystemen fungerar kan de inte få ut relevanta rekommendationer på poster att 

granska efter felaktigheter. Revisorerna begränsar därmed sig själva då hjälpsystem är ett 

verktyg som kräver tydliga instruktioner. 

 

I resultatet framkommer det att revisorerna behöver tillräcklig kunskap för att använda 

hjälpsystemen på ett effektivt vis när de granskar kundens redovisning. De påpekar även att 

inte följa blint efter rekommendationerna från hjälpsystemen utan göra egna bedömningar om 

vad som är väsentligt att granska. Kanellou och Spathis (2011) menar att om revisorerna inte 

besitter tillräcklig kunskap för hur de ska hantera informationen och kunna ge instruktioner 

till hjälpsystemen kan revisorerna inte göra en korrekt bedömning av kundens redovisning. 

Detta innebär att om revisorerna inte ifrågasätter rekommendationerna och följer endast efter 

vad hjälpsystemet påpekat skulle vem som helst kunna utföra en revision genom att endast 

följa och kontrollera rekommendationerna. 

 

Resultatet visar att revisorernas professionella bedömningsförmåga utvecklas med erfarenhet 

från olika uppdrag och bygger upp grunden för deras beslutsfattande. Enligt revisorerna blir 

det tydligare vad de ska granska, vilka poster som är väsentliga och hur de kan använda 

hjälpsystemen på ett effektivt sätt. Westerdahl (2005) menar att revisorernas professionella 

bedömningsförmåga inte utvecklas i samma omfattning när de använder sig av hjälpsystem, 

att det inte leder till någon förbättring av arbetsprocessen. En rimlig tolkning av det är att 

hjälpsystemen är ett stöd i revisorernas arbete, men att deras bedömningsförmåga inte 

utvecklas i samma takt som erfarenheten samlas. Det påpekas i resultatet att med erfarenhet 

utvecklas revisorernas arbetsmetodik och deras färdigheter som förbättrar deras professionella 

bedömningar. Det framkommer även i resultatet att revisorerna genom sin erfarenhet 

ifrågasätter rekommendationerna som hjälpsystemen tar fram då det kan finnas poster som är 

mer väsentliga att granska. Bible et al (2005) samstämmer med detta och påpekar även att 
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revisorerna inte får någon bättre förståelse över hur det går till då hjälpsystemen sköter 

analyserandet och ger revisorerna rekommendationer. Detta innebär att revisorerna går en 

balansgång mellan att använda sitt förnuft och att följa rekommendationerna från 

hjälpsystemen för att kunna göra professionella bedömningar. 

5.4 Risker med hjälpsystem 

I resultatet påpekar revisorerna att hjälpsystem är ett stöd i deras arbete, men menar också att 

de måste ifrågasätta de rekommendationer som ges. Om det är väsentligt för uppdraget eller 

om det finns någon post som är av intresse att granska noggrannare, men som inte togs med i 

rekommendationerna av någon anledning. Westerdahl (2005) menar att när revisorerna ökar 

användningen av hjälpsystem blir deras arbetsprocess enklare och det kan leda till att de inte 

ifrågasätter de rekommendationer som ges. Detta innebär att om revisorerna inte ifrågasätter 

hjälpsystemen, utan endast följer rekommendationer, handlar deras arbete främst om att 

kontrollera de punkter som står på listan. I resultatet framkommer det att om revisorerna inte 

använder sitt förnuft vid användandet av hjälpsystemen tänker de inte på vad bolaget har för 

verksamhet och kan därmed inte ifrågasätta rekommendationerna från hjälpsystemen då de 

inte har någon överblick av kundens verksamhet. Westerdahl (2005) samstämmer med detta 

och påpekar även att användandet av hjälpsystem begränsar revisorernas lärande och hur de 

kan erhålla erfarenhet. Erfarenhet som sedan blir kunskap och bildar grunden till revisorernas 

professionella bedömningsförmåga. Det kan tolkas som att informationen hjälpsystemen tar 

fram åt revisorerna inte ger dem någon överblick över kundens verksamhet och leder till att de 

inte utvecklar sin professionella bedömningsförmåga som är deras grund vid beslutsfattande. 

 

Resultatet påpekar att när revisorerna använder sig av hjälpsystem finns det en risk att de 

stirrar sig blint på vad den rekommenderar och blir styrda av detta. Resultatet visar att den 

risken kan minimeras genom att revisorerna utvecklar sin professionella bedömningsförmåga 

från erfarenhet av olika uppdrag under deras karriär. Bible et al (2005) studie styrker detta, 

men påpekar också att revisorerna lär sig mindre av att sitta vid datorer och analysera än att 

arbeta mer med fysiskt material. En tolkning av detta är att om revisorerna inte använder sitt 

kritiska tänkande vid användandet av hjälpsystem utvecklar de inte sina färdigheter som är till 

nytta för deras framtida uppdrag. 

 

Resultatet visar att det finns en trend att hjälpsystemen tar över det egna tänkandet från 

revisorerna då de sköter analyseringen av kundernas redovisning och tar fram 

rekommendationer på vad revisorerna bör granska. Något som Westerdahl (2005) påpekar i 

sin studie och menar att när arbetet blir enklare att utföra slutar revisorerna att tänka och 

ifrågasätta inom det område som ersatts med hjälpsystem. Det innebär att om revisorerna inte 

använder sitt egna kritiska tänkande riskerar trenden med hjälpsystem som tar över områden 

där de används att öka. Denna trend motverkas hela tiden av de auktoriserade revisorer som 

intervjuades och de verkar inse vikten i att bevara det kritiska tänkandet. De ser hela tiden till 

att revisionsassistenter inte blir för beroende av hjälpsystemen. Eftersom 

revisionsassistenterna inte själva verkar se denna risk måste revisorerna inte bara motverka 
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trenden i ett led, de måste även lära upp de blivande revisorerna att i sin tur motverka trenden 

då det blir deras tur att lära upp revisionsassistenter.  

 

6 SLUTSATS 
I detta kapitel formuleras slutsatsen och hur forskningsfrågan har besvarats samt en följande 

diskussion av resultatet. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning inom området. 

6.1 Slutsatser 

Forskningsfrågan besvaras med att den främsta fördelen med hjälpsystem är effektiviteten, det 

var alla revisorer överens om. De risker med hjälpsystem som hittades i denna studie är att 

användarens beroende av systemen kan ta över och då kan användaren tappa den egna 

förståelsen eller sitt egna kritiska tänkande. Denna risk är fortfarande bara en risk och de 

erfarna revisorerna som ställde upp i studien jobbar alla för att motverka att denna risk blir 

verklighet. 

 

Av vår studie kan vi utläsa att revisorernas användning av hjälpsystem i deras arbete ökar och 

kan se att de används främst vid analysering av deras kunders redovisning. Genom det ökade 

användandet frigör revisorerna tid till att fokusera på mer väsentliga uppgifter. Vi kunde även 

se skillnaden mellan hur en auktoriserad revisor och en revisorassistent ser på användandet av 

hjälpsystem, dvs vad de bör ha i åtanke när hjälpsystemen används under arbetsprocessen. 

Detta verkar vara något som revisorerna lär sig under deras utveckling mot att bli auktoriserad 

då vi såg att den med lägst erfarenhet som auktoriserad av dem pratade om att förhålla sig 

kritisk mot användandet av hjälpsystem. En risk som hittades i denna studie är att den ökande 

användningen av hjälpsystem kan medföra att bekvämligheten tar över och att sakta men 

säkert kommer erfarenhet av manuellt arbete att gå förlorad. Då är det främst assistenterna 

som kan gå miste om att lära sig denna erfarenhet. I vår studie går det inte att utesluta att det 

finns en risk att erfarenhet av manuellt arbete med tiden kan gå förlorad. Studien visar att 

bland de revisorer som intervjuades påpekade alla mer eller mindre att det fanns en risk med 

detta. Det positiva är att de identifierat risken och aktivt arbetade för att motverka att det 

skulle hända. Denna studie visar också att de revisorsassistenter som intervjuades inte såg 

denna risk på samma sätt som de auktoriserade revisorerna, vilket betyder att det ligger på 

revisorerna att se till att assistenterna får den erfarenhet av manuellt arbete som behövs inom 

yrket trots att assistenterna allt mer förlitar sig på datorer. Denna studie verkar ha identifierat 

en risk, men med revisorernas arbete att motverka denna risk kommer erfarenheten med 

manuellt arbete att snappas upp av assistenterna. Vi drar slutsatsen att revisorernas 

professionella bedömningsförmåga kan påverkas vid ett ökat användande av hjälpsystem, om 

revisorerna inte behåller sitt kritiska tänkande. Om revisorerna inte försöker förstå hur 

hjälpsystemen fungerar och vad informationen har för betydelse för kundernas verksamhet 

blir det svårt för revisorerna att veta vad som är väsentligt. 
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6.2 Avslutande diskussion 

Forskningsfrågan besvaras med att den främsta fördelen med hjälpsystem är effektiviteten, det 

var alla revisorer överens om. De risker med hjälpsystem som hittades i denna studie är att 

användarens beroende av systemen kan ta över och då kan användaren tappa den egna 

förståelsen eller sitt egna kritiska tänkande. Denna risk är fortfarande bara en risk och de 

erfarna revisorerna som ställde upp i studien jobbar alla för att motverka att denna risk blir 

verklighet. 

 

Av vår studie kan vi utläsa att revisorernas användning av hjälpsystem i deras arbete ökar och 

kan se att de används främst vid analysering av deras kunders redovisning. Genom det ökade 

användandet frigör revisorerna tid till att fokusera på mer väsentliga uppgifter. Vi kunde även 

se skillnaden mellan hur en auktoriserad revisor och en revisorassistent ser på användandet av 

hjälpsystem, dvs vad de bör ha i åtanke när hjälpsystemen används under arbetsprocessen. 

Detta verkar vara något som revisorerna lär sig under deras utveckling mot att bli auktoriserad 

då vi såg att den med lägst erfarenhet som auktoriserad av dem pratade om att förhålla sig 

kritisk mot användandet av hjälpsystem. En risk som hittades i denna studie är att den ökande 

användningen av hjälpsystem kan medföra att bekvämligheten tar över och att sakta men 

säkert kommer erfarenhet av manuellt arbete att gå förlorad. Då är det främst assistenterna 

som kan gå miste om att lära sig denna erfarenhet. I vår studie går det inte att utesluta att det 

finns en risk att erfarenhet av manuellt arbete med tiden kan gå förlorad. Studien visar att 

bland de revisorer som intervjuades påpekade alla mer eller mindre att det fanns en risk med 

detta. Det positiva är att de identifierat risken och aktivt arbetade för att motverka att det 

skulle hända. Denna studie visar också att de revisorsassistenter som intervjuades inte såg 

denna risk på samma sätt som de auktoriserade revisorerna, vilket betyder att det ligger på 

revisorerna att se till att assistenterna får den erfarenhet av manuellt arbete som behövs inom 

yrket trots att assistenterna allt mer förlitar sig på datorer. Denna studie verkar ha identifierat 

en risk, men med revisorernas arbete att motverka denna risk kommer erfarenheten med 

manuellt arbete att snappas upp av assistenterna. Vi drar slutsatsen att revisorernas 

professionella bedömningsförmåga kan påverkas vid ett ökat användande av hjälpsystem, om 

revisorerna inte behåller sitt kritiska tänkande. Om revisorerna inte försöker förstå hur 

hjälpsystemen fungerar och vad informationen har för betydelse för kundernas verksamhet 

blir det svårt för revisorerna att veta vad som är väsentligt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Kontrollfrågor 

1. Vill ni vara anonym i denna intervju? 

2. Är det okej att vi spelar in ljud? 

3. Hur länge har ni arbetat inom revision? 

4. Vad har ni för utbildning? 

5. Vad är din titel och vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

 

Säkerhetsfrågor  

- Kan du beskriva ett fall där ni misstänkte att medvetet fiffel förekommit? 

    - Hur upptäckte ni detta? 

    - Användes tekniska hjälpmedel? 

    - Om Ja, vilket? vilka? Och var dessa avgörande för att upptäcka felet? 

    - Vilka åtgärder vidtog ni? 

    - Vilka följder fick detta? 

- Berätta om vilka faktorer som är intressanta vid revisorns val av poster att granska hos 

kunden? 

- Vilket är det vanligaste felet eller misstaget, kan du ge exempel? 

- På vilket sätt är det ni oftast upptäcker sådana fel? 

 

Effektivitetsfrågor  

- Finns det moment i revisionen som inte är effektiva? Ge exempel. 

 

Tekniska lösningar  

- Kan ni ge exempel på tekniska hjälpmedel ni använder i revisionen? 

    - Vad ser ni för för- och nackdelar med dessa? 

  

 


