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 I 

Förord 
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som satt av tid för att hjälpa oss. 

Utan er hade denna uppsats aldrig kunnat bli verklighet.   

 

Vi vill även tacka vår handledare, universitetslektor Elias Bengtsson, som bidragit med 

värdefull feedback och konstruktivt ifrågasättande som utmanat vårt sätt att tänka kring 

uppsatsen vilket sammantaget motiverat oss under hela processen.  

 

Ett stort tack vill vi även ge till varandra. Under dessa fem månader har vi gjort vårt yttersta för 

att denna uppsats ska bli så bra som vi initialt hade visualiserat. Våra gemensamma ambitioner 

och kunskaper har möjliggjort ett slutresultat som inte varit möjligt utan den ena eller andras 

medverkan. Vår inställning har sedan dag ett varit att utnyttja den superiöra effekt som 

genereras av att ha två olika sätt att tänka och resonera och därmed respektera och uppmuntra 

de åsiktsskiljaktigheter som uppstått under vägens gång. 

 

 

 

 

 

________________________  _______________________ 

Robin Andersson   Stefan Igerud  



 II 

Sammanfattning 
 

Blockchaintekniken är väl omskriven och beryktad inom många olika branscher. Mycket av det 

som skrivs både vetenskapligt och inom övrig media, har dock en spekulativ prägel och det 

saknas i stor utsträckning empiriska kunskaper om teknikens egenskaper i allmänhet och inom 

revisionsbranschen i synnerhet. Ur tidigare forskning identifieras tre nyckelbegrepp: 

transparens, säkerhet och effektivitet. Utifrån dessa studeras vilka potentiella effekter tekniken 

hade kunnat tillbringa dagens revision. Med hjälp av en kvalitativ studie där fyra respondenter 

intervjuades kunde studiens frågeställning besvaras. Respondenterna var yrkesverksamma 

revisorer på större byråer vilka selekterades utifrån noga valda kriterier. Resultatet påvisar att 

det finns områden där blockchaintekniken kan utnyttjas för att få en mer effektiv och 

transparent revision vilket är till fördel för det reviderade bolagets intressenter. Frågetecken 

kring säkerhetsaspekter angående tekniken kvarstår dock. Möjligheten att kunna granska ett 

bolag med hjälp av saldoavstämningar i realtid inom ett blockkedjebaserat nätverk ses som en 

av de största effektivitetsvinsterna som tekniken kan generera.  

 

Studien anses bidra med en nyanserad bild av teknikens möjligheter inom revision där även 

dess brister identifieras. Fall- eller observationsstudier inom området behövs dock för att 

fastställa huruvida resultatet av denna studie tangerar med praktiken. Studien har även inte tagit 

hänsyn till hur en faktisk implementering av tekniken inom revision skulle kunna ske. 
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1 Inledning 

I inledningen presenteras ämnets aktualitet och framkomst. Här redogörs för den information 

som givit upphov till uppsatsen och vilken forskning som tidigare bedrivits på området. 

Kapitlets diskussion mynnar ut i en frågeställning och tillhörande syfte som resterande delar 

syftar till att besvara. 

 

1.1 Bakgrund  

Redan 1895 framgick det i aktiebolagslagen att aktiebolag skall utse en granskande revisor. De 

som då var verksamma som revisorer gjorde det mestadels som en bisyssla men det tog inte 

lång tid innan den första professionella revisorn auktoriserades år 1912 (Öhman & Wallerstedt, 

2012). Professionen och dess betydelse har sedan vuxit i takt med ökade krav på transparens 

från intressenter och investerares krav på tillsyn av förvaltningen av företag. Idag befinner sig 

revisionsbranschen i en miljö där det finns många möjligheter att med hjälp av tekniska 

lösningar underlätta och förbättra granskningen av de finansiella rapporterna. En av de senaste 

lösningarna i raden som tros kan få stor påverkan på revisionsbranschen är blockchain som i 

dagsläget är mest känd som den underliggande tekniken till Bitcoin (Deloitte, 2017). 

 

Vissa menar att Bitcoin inte är att se som en riktig valuta (Direkt-Se, 2017, 18 december) och 

vissa menar att det är det nya guldet (Munkhammar, 2017, 21 december), men trots dessa 

meningsskiljaktigheter enas de i att tekniken bakom valutan är här för att stanna. Tekniken 

kallas blockchain och förutspås kunna skapa ett paradigmskifte i hur vi gör affärer med 

varandra (Deloitte, 2017). Den kan möjliggöra en transparent och en säker verifiering av 

transaktioner som tidigare varit beroende en centraliserad intermediär för att skapa tillit mellan 

de involverade parterna (Swan, 2015). Genom att fördela verifieringsprocessen till samtliga 

aktörer i ett peer-to-peer-nätverk1 skapas det som kallas för en distribuerad liggare där 

information kring de ingående och alla historiska transaktionerna sparas och bildar en kedja av 

information som är väldigt svår om inte omöjlig att förfalska. 

 

Satoshi Nakamoto anses av många som grundaren, eller grundarna, till blockkedjetekniken när 

han, eller dem, 2008 publicerade artikeln “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 

där tanken och teknologin bakom kryptovalutan djupgående förklaras (Nakamoto, 2008). Det 

är än i dag okänt vem Satoshi Nakamoto är eller om det är en pseudonym för någon eller några. 

Nu tio år senare står det dock klart att Bitcoin har etablerats som en fungerande valuta och andra 

företag har även exploaterat den underliggande tekniken, blockchain, för att identifiera nya 

former av användningsområden. 

 

Stora aktörer verksamma inom den finansiella branschen så som: Goldman & Sachs och JP 

Morgan (Leising, 2017, 20 november), och även statliga myndigheter såsom: Estlands 

sjukvårds- och lagstiftningssystem (e-Estonia, u.å.) och Lantmäteriet i Sverige (Lantmäteriet, 

                                                      
1 Peer-to-peer-nätverk är ett decentraliserat nätverk där samtliga aktörer agerar både server och klient och där 

informationen processas av samtliga i nätverket (Encyclopaedia Britannica, 2017). 
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Telia Company, Chromaway & Karios Future, 2016), har adopterat blockchainteknologin i 

syfte att underlätta transaktioners transparens och säkerhet. Även samtliga av de stora 

revisionsbyråerna: PwC, EY, KPMG och Deloitte (fortsättningsvis kollektiv omnämnda som 

Big Four) har visat stort intresse för tekniken (PwC, 2018; EY, 2016; Nilsson, 2016; Deloitte, 

2017). Tekniken spås kunna revolutionera sättet vi gör affärer på och skapa nya 

affärsmöjligheter för många branscher, så även för revisionsbranschen (Iansiti & Lakhani, 

2017; Deloitte, 2017; Deloitte, 2015). I dagsläget är revisionsarbetet många gånger omfattande 

både avseende tid, för båda parter, och kostnader för det reviderade bolaget. Detta trots att 

revisorer endast har skyldighet att genomföra en granskning som ska “[...] vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver” (SFS 2005:551). Detta innebär i praktiken att 

samtliga underlag varken behöver eller ska granskas då det inte är att anse som effektivt för 

ändamålet. Enligt Deloitte (2017) kan dock större granskning ske med mindre tidsåtgång med 

hjälp av blockkedjeteknologin. De skriver att: 

 

The days of sample based substantive testing will soon be challenged, as auditors 

will resort to blockchain technology to test the whole population of transactions 

within the period under observation. This extensive coverage will drastically 

improve the level of assurance gained in affected audit engagements. 

 

Revisorer fyller dessutom en viktig samhällsfunktion i att skydda bolagets intressenter då 

revisionens syfte är att säkerställa att informationen i de finansiella rapporterna i sin helhet 

återger bolagets finansiella ställning på ett rättvisande sätt (PwC, u.å.). Deloitte (2017) samt 

Tapscott & Tapscott (2016) menar att revisionsprocessen med hjälp av blockkedjetekniken kan 

möjliggöra ett bättre beslutsfattande med högre kvalitet vilket hade kunnat gynna samtliga 

involverade intressenter. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Intresset för blockchaintekniken inom redovisning är som tidigare nämnt stort och många 

menar att det kommer förändra hur redovisningskonsulter och revisorer jobbar och så även de 

efterfrågade kompetenserna inom dessa yrken (Raphae, 2017). Tekniken i sig har dock i 

skrivande stund funnits i ett decennium men ännu har ingen till vår kännedom praktiskt 

anammat den inom redovisning och således ej heller inom revision. Några av förklaringarna till 

detta kan tänkas vara att det kvarstår regulatoriska frågetecken och kunskap om hur det praktiskt 

kommer att fungera i större skala (Motley Fool, 2018; ComputerSweden, 2018).  

 

Trots det stora intresset kring blockchain finns det inte heller någon empirisk data som beskriver 

hur revisionsbranschen påverkas av denna banbrytande teknik. Den forskningen som har 

bedrivits på området har ofta haft en spekulativ och framtidsorienterad prägel utan praktisk 

förankring (ex. Brandon, 2016; Li, 2017; Fanning & Centers, 2016). Bristen denna på empiriska 

data förklaras av att ingen, i skrivande stund, i någon större skala har implementerat ett 

blockkedjebaserat redovisningssystem. Detta är en förutsättning för att de inom revisionen ska 

kunna dra full nytta av teknikens fördelar.  
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Det finns dock studier där effekterna av implementeringen av blockkedjetekniken inom andra 

branscher studerats, såsom inom: logistik (Kshetri, 2017), sjukvård (Azaria, Ekblaw, Vieira & 

Lippman, 2016) och livsmedelshantering (Kshetri, 2017). Dessa visar på att det finns empirisk 

data som kan styrka det tidigare nämnda argumenten kring fördelarna som blockkedjetekniken 

kan tillbringa revisionsbranschen. Exempelvis genomförde det danska logistikföretaget Maersk 

i februari 2017 ett "proof-of-concept" i syfte att förenkla och effektivisera sina transporter 

(Kshetri, 2017). De införde i ett samarbete med teknikföretaget IBM, en blockkedjebaserad 

mjukvara som gör det möjligt för samtliga involverade aktörer att se containers 

transporthistorik. Denna historik utgörs av digitala signaturer som bekräftar mottagandet av en 

container. Då det inte är möjligt att manipulera blockkedjan går det med säkerhet att granska 

och lita på dess historiska transaktioner. Inom sjukvården implementerades i ett pilotprojekt 

baserat på blockkedjetekniken i syfte att effektivisera transaktioner av sjukvårdsjournaler. Detta 

skapade ett system där de kunde följa historiken av interaktioner mellan patienter och 

sjukvårdare med vetskapen om att dokumenten på detta vis inte heller kunde manipuleras. 

Andra pilotprojekt, såsom Provenance, har även använt tekniken inom fiskindustrin i syfte att 

spåra fisks ursprung (Kshetri, 2017). Systemet bygger på teknikens transparens och möjlighet 

att följa samtliga transaktioner i ett led, vilket försvårar den korruption som finns i branschen.  

 

Genom att studera de fall där blockkedjetekniken har implementerats i samverkan med den 

forskning som finns på området, har det identifierats tre nyckelord: transparens, säkerhet och 

effektivitet. Dessa nyckelord används även av den estländska staten i deras projekt att, med 

hjälp av bland annat blockkedjetekniken, digitalisera landet (e-Estonia, u.å.). Utifrån denna 

tidigare forskning tror vi oss kunna dra kopplingar till revisionsbranschen i syfte att se vilka 

effekter som är aktuella med denna teknik i dagsläget. Såväl Bitcoin som tekniken bakom har 

som tidigare nämnt fått stor uppmärksamhet och det är av stor vikt att forskningen tar sitt ansvar 

genom att studera vad som i dagsläget är genomförbart och vad som är upphaussat och saknar 

praktisk eller vetenskaplig förankring. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Hur kan blockkedjetekniken påverka revisionsarbetet?  

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att skapa förståelse för hur blockkedjeteknik kan användas för att påverka 

revisionens transparens, effektivitet och säkerhet. 
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2 Teoretisk referensram  

Teorin är uppdelad i två huvudstycken: revision och blockchain. Revisionsstycket belyser med 

hjälp av tidigare forskning potentiella brister i dagens revision utifrån nyckelbegreppen och 

stycket om blockchain berör vilka effekter tekniken kan generera utifrån samma nyckelbegrepp 

genom tidigare studerade fall och relevant forskning. Tillsammans bildar denna referensram 

ett verktyg för att förstå vilka effekter blockchain kan ha på revisionen och om dessa är 

efterfrågade av intressenterna till den finansiella rapporteringen. 

 

Figur 1 illustrerar uppsatsens teorimodell där det utifrån tidigare studier inom blockchain 

identifierats tre nyckelbegrepp i form av säkerhet, effektivitet och transparens. Teorin söker 

sedan förklara hur tekniken kan påverka revisionen utifrån dessa begrepp. Avstamp tas i ett 

intressentteoretiskt perspektiv där fokus ligger på vad intressenterna efterfrågar snarare än 

revisorerna själva. 

 

 
Figur 1. Teorimodell. 

 

2.1 Övergripande bakgrund till dagens revision  

Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) skall alla aktiebolag ha minst en revisor om bolaget 

uppfyller mer än ett av de tre följande villkoren: 1) Medelantalet anställda i bolaget har under 

vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 3. 2) Bolagets redovisade 

balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 

miljoner kronor. 3) Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. Samma bestämmelser gäller även för 

handelsbolag (SFS 1999:1079). Det är endast godkända eller auktoriserade revisorer som får 

väljas till revisor i dessa typer av företag. Denne skall även inneha insikt och erfarenhet i de 

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet 

fordras för att fullgöra uppdraget (SFS 2005:551). I större eller publika bolag räcker det inte 

med en godkänd revisor. Där krävs att den valda revisorn avlagt revisorsexamen hos 

Revisorsnämnden och erhållit titeln auktoriserad revisor (Bolagsverket, 2017).  

 

 

 

SÄKERHET 

TRANSPARENS 

 

 

 

BLOCKCHAIN REVISION 

EFFEKTIVITET 
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Revisorns uppgift är enligt Revisionslagen (SFS 1999:1079) att granska företagets 

årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Revisorn skall även efter 

varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till företaget innehållandes eventuella 

avvikelser mellan revisorns och företagsledningens uppfattning kring vad som rapporterats, 

samt ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med 

tillämplig lag om årsredovisning. Anmärkning skall göras i revisionsberättelsen om revisorn 

vid sin granskning har funnit att någon som ingår i företagsledningen har gjort sig skyldig till 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet eller om bolaget brutit mot tillämpliga 

lagar i skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244). Revisorn får även lämna sådana upplysningar 

som han eller hon anser att tredje part bör få kännedom om. Om revisionsberättelsen innehåller 

anmärkningar kallas den för en "oren revisionsberättelse".   

 

Sverige är som land tillsammans med Finland ensamma om att ha ett lagstadgat krav om 

förvaltningsrevision (Sandberg, Sanneborn & Svensson, 2008). Som en direkt följd har FAR 

publicerat en specifik revisorsrekommendation för detta avseende, vilken dock innefattar vissa 

moment som även är reglerat i ISA-standarder (FAR, 2017). Förvaltningsrevisionen har som 

syfte att säkerställa att styrelse och ledning fullgjort sina förpliktelser och att granska samtliga 

underlag nödvändiga för bedömning kring ansvarsfrihetsfrågan (FAR, 2017). I 

förvaltningsrevisionen granskas även bolagets förmåga att betala och redovisa sina skatter och 

avgifter i tid i enlighet med skatteförarandelagen (SFS 2011:1244). Det är även i 

förvaltningsrevisionen som granskning av interna kontroller och processer genomförs (FAR, 

2017). 

 

2.1.1 Revision ur ett intressentteoretiskt perspektiv med fokus på transparens  

De finansiella rapporterna är ofta ett av de viktigaste kommunikationsmedlen ett bolag har 

gentemot sina intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Att dessa är korrekt framställda och 

avspeglar bolagets finansiella ställning på ett tillförlitligt vis är essentiellt då de ofta används 

som underlag för finansiella beslut (Barth & Schipper, 2008; Blessing & Onoja, 2015). Det är 

här den finansiella revisionen kommer in i bilden. Externa revisorer skapar genom sin 

oberoende granskning ett större förtroende för att det som kommuniceras ut till företagets 

intressenter de facto är en sann och rättvisande bild av deras finansiella ställning, men även att 

rådande regler och lagar har efterlevts i förvaltningen av verksamheten. 

  

Intressenter definieras enligt Freeman (2002) som de grupper som har anspråk på, insats i eller 

risk i företaget. Exempel på intressenter till företag kan vara ägare, anställda, kunder, 

leverantörer, samt stater och kommuner. Freeman ville med sin teori belysa att relationen 

mellan ägare och intressenter bör vara byggd på tillförlit snarare än den förlegade uppfattningen 

att ledningen hade en ensidig plikt endast emot dess ägare. Detta innebär vidare att dessa 

grupper av intressenter har en rättighet att inte enbart bli behandlade som nödvändiga verktyg 

för företagets framgång och istället som medverkande beslutsfattare kring den framtida 

riktningen företaget ska ta. Den centrala frågan sprunget ur detta blir vems vinning och vems 

bekostnad som är av största vikt i förvaltningen av företaget.   
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Revision är den huvudsakliga åtgärd som syftar till att uppnå ansvarstagande när tillförliten 

mellan intressenterna försvinner. Målet med revisionen blir därför att återskapa detta förtroende 

(Lee, 1998). Lee menar att konsekvensen av avsaknaden av denna tillförlit kan antas skapa ett 

krav från intressenter att en utförlig revision ska genomföras och rapporteras för att assistera 

dem i deras beslutsfattande. Watkins, Hillison och Morecroft (2004) visar på att revision har 

funnits redan innan det blev ett lagstadgat krav. Detta exemplifieras av att 82% av företagen 

listade på New York Stock Exchange granskades innan lagen om revision trädde i kraft 19332. 

Watkins, Hillison och Morecroft menar därför att det kan ses som rimligt att anta att den 

ekonomiska aspekten av revision snarare än den regulativa, är det som driver efterfrågan för 

högkvalitativ granskning av företag. Denna efterfråga styrs av intressenternas vilja att minska 

den informationsasymmetri som av naturliga skäl existerar mellan parterna (Li, Stokes, Taylor 

& Wong, 2009; Deegan & Unerman, 2011).     

  

För företag finns det fler incitament att genom högkvalitativ redovisning, rapportering och 

granskning av detsamma, minska informationsasymmetrin till sin intressenter. Detta illustreras 

av att kostnaden för anskaffandet av kapital kan tänkas sjunka om företagens finansiella 

rapportering återger mer omfattande information (Cuadrado-Ballesteros, Garcia-Sanchez & 

Martinez, 2016; Easley & O’hara, 2004; Deegan & Underman, 2011). Forskningen visar även 

på att högre kvalitet i granskningen kan vara associerat med lägre kostnad för 

kapitalanskaffning. Li et al. (2009) visar genom en kvantitativ undersökning att både en högre 

revisionskvalitet såväl som anlitandet av en mer välrenommerad revisionsbyrå kan sänka 

bolagets kapitalkostnad. Houque, Ahmed och van Zijl (2017) nådde även de en snarlik slutsats 

i sin studie av 7 303 stycken noterade företag i Indien. Det framgick då att företag som anlitar 

en högkvalitativ revisor har en lägre kapitalkostnad. Slutsatsen nåddes genom en statistisk 

analys med dummyvariabel där distinktion på revisionskvalitet gjordes avseende storlek på 

revisionsbyrån, där en större byrå antogs inneha en högre revisionskvalitet. Kritik till studien 

kan därför väckas om det är den faktiska revisionskvaliteten som är högre hos dessa företag 

eller om det är deras rykte som är den mer bidragande faktorn till den minskade 

kapitalkostnaden. 

 

2.1.2 Säkerhet i revisionen   

ISA 220 säger att revisionsbyrån skall ansvara för system, riktlinjer och rutiner för 

kvalitetskontroll (FAR, 2017). Detta då bolaget är skyldiga att upprätthålla ett 

kvalitetskontrollsystem som säkerställer att personalen följer standarder och tillämpliga krav i 

lagar och andra författningar, samt att rapporterna som lämnas är korrekta. Att mäta 

revisonskvalitet kan dock vara komplicerat då mätningen kan ske på många olika sätt 

(Chadegani, 2011). Det har därför i förekommande fall påvisats empiriska svårigheter i att 

generera generaliserbara resultat. Enligt en forskningsgenomgång av revisionskvalitet av 

Chadegani går det att dela upp forskningen i två delar. En del som mäter revisionskvalitet med 

hjälp av direkta mätetal så som: överensstämmande mellan redovisningen och god 

redovisningssed, genomgång av kvalitetskontroll, konkurs och efterlevnad av lagar. Samt en 

del som mäter de indirekta mätetalen, som ofta är lättare att mäta, såsom: revisionsstorlek, hur 

                                                      
2 The Securities Act of 1933 (SEC, 2017). 
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länge revisorn haft uppdraget, industriexpertis, revisionsarvode, rykte och företagets 

kapitalkostnad. Enligt Skoting och Näsström (2012) så har det även funnits tillfällen då 

revisorsinspektionen och finansinspektionen haft olika uppfattningar kring vad som skall göras 

i en revision för att den skall hålla hög kvalitet, vilket exemplifierar den praktiska svårigheten 

att fastställa vad som är högkvalitativt revisionsarbete. Samma studie menar även att det är 

vanligt förekommande att revisorers kunder ofta förväntar sig att en revisor skall granska allt 

och att de skall upptäcka alla avvikelser. Detta kallas inom forskningen för förväntningsgapet, 

där samhället och bolagets intressenter har en större förväntan på revisorers prestation än vad 

som är rimligt utifrån dagens revisionsmetodik (Porter, O'Hogartaigh & Baskerville, 2012).     

 

Forskning har också visat att intressenter och revisorer har olika syn på vad hög kvalitet i 

revision innebär (Christensen, Glover, Omer & Shelley, 2015). Investerare lägger exempelvis 

större vikt vid revisorns individuella kompetenser och branschexpertis i sin syn på vad som 

påverkar kvaliteten i revisionen, samtidigt som revisorer i större utsträckning anser att 

efterlevnad av revisionsstandarder är viktigare komponenter vid avgörandet av revisionens 

kvalitet. Nedan illustreras de viktigaste komponenterna vid bedömning av revisionskvaliteten 

ur investerarens respektive revisorns perspektiv utifrån forskning gjord av Christensen et al. 

(2015). 

 

 

 

 
 

Figur 2. Revisorers och investerares syn på revisionskvalitet (Christensen et al., 2015). 

Modifierad. 

 

Ett talande citat från denna studie hämtat från en av respondenterna (revisor) var: “[investors] 

and audit committee members want to know: Who is on the team? Do we have the right team? 

Do they have the right experience? Don't tell me about GAAS3; tell me about the team.” 

(Christensen et al., 2015, s. 1658).   

                                                      
3 Generally Accepted Auditing Standards (Deegan & Unermann, 2011). 

Revisorers syn på revisionskvalitet   Investerares syn på revisionskvalitet 
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Tidsbrist är en faktor som teoretiskt sett visat sig kunna påverka kvaliteten i granskningen 

(Christensen et al., 2015). Detta har empiriskt bekräftats då Caramanis och Lennox (2008) 

studerade effekterna av revisorers arbetade timmar i förhållande till manipulering av 

intäktsredovisning hos kunderna. De påvisade att antalet arbetstimmar i granskningen hade ett 

negativt samband med en ökad redovisning av intäktsökande periodiseringar i balansräkningen 

hos de granskade företagen. Vidare kunde de även notera att företag var mer benägna att 

manipulera intäkterna så att de nådde eller precis översteg zero earnings benchmark4 när 

revisorerna jobbade färre timmar. Att det kan föreligga starka incitament för bolag att 

genomföra dessa typer av korrigeringar har bekräftats av exempelvis Graham, Harvey och 

Rajgopal (2006). De genomförde en kombinerad kvantitativ och kvalitativ undersökning där de 

intervjuade 22 stycken CFOs och skickade ut en enkät till ytterligare 401 stycken finanschefer 

i USA för att studera benägenheten i att möta lönsamhetskraven från intressenterna. I studien 

framkommer att nästan två tredjedelar av de tillfrågade värderade lönsamhet som det viktigaste 

nyckeltalet och att de publika bolagen anser det vara ännu viktigare än privata bolag i 

förhållande till operationellt kassaflöde. Detta menar författarna till studien skulle kunna 

indikera kapitalmarknadens fokus på specifikt detta nyckeltal. "You have to start with the 

premise that every company manages earnings" (Graham, et al., 2006, s. 30), var ett citat från 

studien som belyser aktualiteten i att bolagens redovisade rapporter är subjekt för manuella 

korrigeringar. 

 

En annan potentiell säkerhetsbrist i revisionen är revisorns objektivitet gentemot sin kund. Detta 

åskådliggör Svanberg och Öhman (2015) i en undersökning gjord på 141 revisorer verksamma 

på byråer andra än big four, där det framkommer att en närmare relation mellan revisorn och 

bolaget kan leda till sämre kvalitet i granskningen då revisorn är mer benägen att acceptera 

klientens version av materiella redovisningsfrågor än de annars hade varit. Detta visade sig vara 

mer påtagligt i de fall revisorn hade mindre yrkeserfarenhet och indikerar att objektiviteten kan 

äventyras av allt för nära relationer mellan klienter och revisorer.   

 

Något som dock talar för positiv förändring gällande kvaliteten i revisionen är att antalet 

restatements5 (fortsatt benämnt som rättelser) har minskat. Detta bland de över 9 000 företag 

som var registrerade hos SEC6 mellan tidsperioden 2006-2014, vilket kan tänkas indikera en 

trend i minskade felaktigheter inom redovisningen. Detta till följd av regulativa åtstramningar 

så som införandet av SOX7 som föranledde en initial kraftig ökning av rättelser åren 2005-2006 

(Audit Analytics, 2015). Minskningen har fortsatt fram till 2016 då totalt 671 rättelser 

rapporterats av 615 olika företag (Audit Analytics, 2017).       

 

                                                      
4 Zero earnings benchmark avser den brytpunkt vilken används som resultatmål för bolaget (Caramanis och 

Lennox, 2008). 
5 En rättelse av en tidigare publicerad finansiell rapport, vilken upprättas om den tidigare felaktigheten är av 

materiell karaktär (EY, u.å.). 
6 U.S. Securities and Exchange Commission, motsvarande den svenska Finansinpektionen. 
7 Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SEC, 2017). 
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Vad gäller granskning av de interna kontrollerna rapporterade dock PCAOB (2012), vilket är 

en ideell organisation i USA med syfte att granska revisioner av publika bolag, att 15% av de 

309 revisionsuppdrag de granskade hade otillräckliga revisionsbevis för att stödja sina uttalande 

avseende de interna kontrollerna. Bland dessa 15% av revisionsuppdragen saknades det även 

tillräckliga revisionsbevis för att stödja uttalandet av de finansiella rapportera som helhet. I 

samma rapport meddelas även att ytterligare 50 revisionsuppdrag hade brister gällande 

granskning av interna kontroller men dessa ansågs dock ej vara av väsentlig art. Rapporten 

försöker även hitta förklaringar till dessa brister och nämner bland annat arbetsbelastning, 

otillräcklig utbildning och vägledning som potentiella orsaker. 

 

2.1.3 Revisionens effektivitet    

Enligt en utredning gjord av den svenska staten inför avskaffandet av revisionsplikten 2008 

(SOU 2008:32) betalar de bolag som omsätter under tre miljoner kronor i genomsnitt 15 000 

kronor i revisionskostnad. Det dubbla gäller för det bolag som omsätter mellan tre och tio 

miljoner kronor, det vill säga en genomsnittlig revisionskostnad på 30 000 kronor. 

Kostnadsökningen i förhållande till omsättning avtar sedan när man tittar på bolag som omsätter 

mellan 10-83 miljoner kronor där den genomsnittliga revisionskostnaden beräknas vara 50 000 

kronor. Enligt en beräkning gjord av Financial Executives Research Foundation (2016) baserad 

på 89 publika bolag uppgick deras genomsnittliga revisionskostnad till 6,5 miljoner dollar. Det 

genomsnittliga antal timmar som krävdes för att genomföra en revision av något av dessa 89 

publika bolag uppgick 2016 till 22 539 arbetstimmar (Financial Executives Research 

Foundation, 2016). Ovan källor har endast tagit hänsyn till den externa revisionen och den 

faktiskt fakturerade kostnaden. Tillkommer gör även det arbete som krävs av det reviderade 

bolaget för att tillgodose revisorer deras önskemål med tillhandahållande av revisionsbevis och 

övrig korrespondens.   

 

Kostnad och tidsåtgången i revisionen hålls nere av det faktum att revisorer i deras granskning 

inte avser att granska allt material då detta hade varit ineffektivt och kostnaden för revisionen 

hade potentiellt överstigit dess nytta. Därför skall revisorn i enlighet med ISA 320 använda sin 

professionella bedömning för att identifiera och bedöma vad som är att anse som väsentligt 

(FAR, 2017). Denna bedömning skall göras med hänsyn till användarna av de finansiella 

rapporterna och skall dokumenteras i revisionsdokumentationen. Denna dokumentation är dock 

inte en offentlig handling och intressenterna tar därmed ej del av vilken bedömning revisorn 

gjort gällande väsentligheten. Enligt ISA 530 ska revisorn också använda revisionsmässigt 

urval8 för att få en rimlig grund för slutsatser om den population utifrån vilken urvalet görs i de 

fall då det inte är möjligt eller effektivt att granska hela populationen (FAR, 2017). Antalet 

stickprov som genomförs och vilka poster som ska testas kan baseras på statistiska metoder 

eller utifrån professionell bedömning.  

 

Effektiviteten i revisionen kan komma att ställas i kontrast till säkerheten i granskningen då 

många revisionsbyråer är subjekt för en tuff konkurrens om uppdragen (Liyanarachchi & 

                                                      
8 Tillämpning av granskningsåtgärd på mindre än 100 procent av posterna i en population av relevans för 

revisionen på ett sådant sätt att varje urvalsenhet har möjligheten att bli vald (FAR, 2017, s 371) 
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McNamara, 2007; Broberg, Tagesson, Argento, Gyllengahm & Mårtensson, 2017). Detta leder 

till pressade revisionsarvoden och således även en mer ansträngd tidsbudgetering och ökat krav 

på effektivitet. Cianci och Bierstaker (2009) bekräftade problematiken när de genomförde ett 

experiment där 83 revisorer med blandad erfarenhet fick granska ett fiktivt bolags interna 

kontroller, vilket visade att revisorer under större tidspress var mer benägna att uppfatta 

kontrollerna som tillräckliga i väsentligt avseende, än de revisorer som inte hade någon 

tidspress. En av de beroende variablerna som hade stor effekt på resultatet var revisorns 

erfarenhet där man kunde se att mindre erfarna revisorer påverkades i större utsträckning av 

tidspressen än de mer erfarna.  

 

Goldman och Barlev (1974) menar att de tjänster revisorerna bistår med inte alltid är 

värdeskapande för den betalande klienten. Detta på grund av att de tjänster som utförs i en 

revision inte sällan är av standardiserad art och inte kräver någon professionell bedömning. Det 

kan dock ses som rimligt att anta att många av dessa standardiserade uppgifter har kunnat 

elimineras med hjälp av digitaliseringen sedan 1974 då denna studie genomfördes och dess 

aktualitet kan därmed ifrågasättas. Vidare menar Herda och Lavelle (2013) att en revision kan 

ses som en besvärlig process ur klientens synpunkt då det kräver mycket involvering från 

bolagets personal som blir avbrutna i sitt arbete vilket kan skapa en viss ofördelaktig inställning 

gentemot en revision. Senare forskning har dock uppmärksammat ett behov från ledningen att 

få vägledning från revisorer gällande redovisningsprinciper, intern kontrollmiljö och annan 

generell rådgivning (Beattie, Fearnley & Brandt, 2000). Det senare påståendet styrks även av 

Fontaine och Pilote (2012) vilka menar att bolag ofta ser revisorer som värdeskapande i de 

avseende att de kan agera rådgivare i samband med granskningen. Samma forskning visar även 

att just denna rådgivning är väldigt efterfrågad och att de huvudsakligen avser tjänster utöver 

den lagstadgade revisionen. 

 

2.2 Effekter av blockchain 

Blockkedjetekniken som populariserades genom kryptovalutan Bitcoin är en decentraliserad, 

distribuerad och icke manipulerbar databas som samlar alla transaktioner som sker genom den 

(Khan & Salah, 2018). Att nätverket är decentraliserat innebär, till skillnad från centraliserat, 

att transaktioner sker direkt mellan nätverkets datorer, även kallade noder, utan någon 

intermediär (Drescher, 2017). En grundläggande funktion i tekniken bygger på funktionen att 

kunna omvandla dokument till hashar9 vilka kan liknas vid det fingeravtryck som en viss 

uppsättning data skapar. Dessa genereras då ett dokument genomgår en hashfunktion (Tapscott 

& Tapscott, 2016). Data som återfinns i blockkedjan har blivit validerad och tidsstämplad av 

nätverkets noder för att sedan tillsammans med annan data från nätverket, generera en 

ackumulerad hash. Det är sedan denna ackumulerade hashen som skapar ett block och hamnar 

i den så kallade kedjan (Khan & Salah, 2018). Att samtliga block innehåller föregående blocks 

hash, innebär att det inte går att ändra ett block utan att ändra alla efterkommande. Skulle detta 

ändå ske bryts kedjan då kopplingen mellan två ihopsittande block försvinner. 

                                                      
9 Exempel på en hash: a280a48154201c95022c64bd1717e1a799c38f7aef84354823006803248a0708 

(Blockexplorer.com, u.å.). 
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Figur 3. Övergripande illustration av blockkedjan (Bitcoin.org). Modifierad. 

 

Seebacher och Schüritz (2017) sammanfattar tekniken enligt följande: 

 

A blockchain is a distributed database, which is shared among and agreed upon 

a peer-to-peer network. It consists of a linked sequence of blocks (a storage unit 

of transaction), holding timestamped transactions that are secured by public-key 

cryptography (i.e., “hash”) and verified by the network community. Once an 

element is appended to the blockchain, it cannot be altered, turning a blockchain 

into an immutable record of past activity. 

(Seebacher & Schüritz, 2017) 

 

2.2.1 Avvägning mellan transparens och integritet i blockkedjan  

Ett attribut i blockkedjeteknologin är dess transparens. Detta eftersom samtliga transaktioner 

som sker i en blockkedja är offentliga för alla nätverkets medlemmar (Nakamoto, 2008). Det 

finns två olika sorters nätverk med olika för- och nackdelar, publika där alla kan ansluta och 

privata där det krävs tillstånd för att få ansluta (Underwood, 2016). I dessa nätverk kan samtliga 

noder se de transaktioner som sker, dock kan de inte se mellan vem då namnen ersätts med 

pseudonymer (Gaetani, Aniello, Baldoni, Lombardi, Margheri & Sassone, 2017). Denna 

möjlighet till anonymitet är viktig ur företagshänseende för att kunna dölja affärshemligheter 

och dylik information som annars hade kunnat tydas ur transaktioner (Risius & Spohrer, 2017), 

men är dock inte helt tillförlitlig enligt Feld, Schönfeld & Werner (2014).   

 

Det begränsade antalet aktörer i ett nätverk och den relativt dåliga spridningen av inflytande 

menar Feld, Schönfeld och Werner (2014) gör det möjligt att följa transaktioner tillbaka till sina 

avsändare. Detta gäller både publika och privata nätverk. Dock är alla noder i privata nätverk 

kända och givna tillträde och därför bör inte samma anonymitet vara nödvändig (Underwood, 

2016). Som ett resultat av att alla noder i privata nätverk måste vara godkända av övriga, medför 

att dessa nätverk ofta är mindre än publika. Det innebär dock konsekvenser då färre noder 
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innebär ett mer centraliserat nätverk (Kshetri, 2017) vilket således minskar nätverkets säkerhet 

då risken för olika attacker ökar (Yli-Huumo et al., 2016).   

 

Blockchain kan skapa tillgång till samtliga transaktioner som ett företag har gjort vilket är att 

se som en fördel för intressenterna (Yermack, 2017). Yermack menar att denna tillgång av 

rådata möjliggör för intressenterna att själva kunna sammanställa finansiella rapporter utefter 

deras individuella omdöme och behov. De kan då göra egna uppskattningar om exempelvis 

varulagret och avskrivningar och ställa upp rapporter över den period de anser mest lämplig. 

Denna funktion skulle göra revisorers granskning av finansiella rapporter överflödig samtidigt 

som tilliten till företags data skulle öka då intressenterna själva hade kunnat nagelfara samtliga 

av bolagets transaktioner (Tapscott & Tapscott, 2016). Yermack (2017) menar vidare att 

revisorers fokus istället övergår till tolkning av företags rådata. Teknikens transparens skulle 

även kunna minska möjligheten för företag att manipulera sina intäkts- och 

kostnadsredovisningar. Detta eftersom alla transaktioner i blockkedjan innehåller en 

tidsstämpel vilket exempelvis kraftigt försvårar för företag att ta upp intäkter i tidigare perioder 

än tillåtet och kostnader i senare perioder än tillåtet.  

 

Det kinesiska flygbolaget Hainan Airlines har identifierat fördelar med blockkedjetekniken 

(Ying, Jia & Du, 2018). Bolaget startade en intern e-handelsfunktion för sina anställda där de 

hade möjligheten att spendera insamlade förmånspoäng med blockkedjetekniken som grund. 

Detta system möjliggjorde att de anställda inte behövde ange någon av företagets 

nyckelinformation för autentisering, som behövs i vanlig e-handel, utan istället användes de 

respektive elektroniska nycklar som varje anställd blivit tilldelad. På så sätt kunde företaget 

undgå att dela ut ytterligare information av vikt. Utöver detta har Walmart tillsammans med 

teknikföretaget IBM tagit fram en blockkedjebaserad teknik för att möjliggöra spårning av 

produkters ursprung (Kshetri, 2018). En funktion som Fransisco och Swanson (2018) menar 

blivit en allt viktigare konkurrensfördel under senare tid och som tidigare varit alltför kostsam, 

svår eller omöjlig. Blockkedjeteknikens transparens gör denna tidigare flerveckorsprocess, till 

en process som endast tar några sekunder (Kshetri, 2018). 

 

2.2.2 Blockchains inverkan på säkerhet  

Blockkedjans grundtanke bygger på att uppladdad data ej ska kunna modifieras, en funktion 

som bidrar till ökad säkerhet (Kairos Future & FAR, 2016). Denna funktion innebär att den 

eller de som vill använda data som finns i blockkedjan alltid har möjlighet att verifiera 

dokumentets äkthet, en uppgift som är en del av revisions- och redovisningsarbetet. Detta sker 

genom en jämförelse mellan den hash som återfinns i blockkedjan och den hash som det lokala 

dokumentet genererar. Är dessa hashar identiska kan man försäkra sig om att dokumentet 

matchar originalet. Att all uppladdning av data till blockkedjan även måste verifieras av 

nätverkets noder bidrar till ytterligare säkerhet (Underwood, 2016). 

 

Det går även att identifiera situationer där teknologin kan minska riskexponeringen vid 

dataintrång (Kairos Future & FAR, 2016). Detta förklaras med att det är svårt att få ut något 

värde från ett dataintrång hos ett företag som använder sig utav blockkedjetekniken då det enda 

som återfinns på databasen är ”en massa oförklarliga hashar, inga pengar eller fordringar som 
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kan stjälas” (Kairos Future & FAR, 2016, s. 21), till skillnad från traditionella databaser. Denna 

funktion att kunna skilja verifikationen från ursprungsdokumentet fungerar således som en 

säkerhetsfunktion och när transaktionen verifierats av nätverket är den omöjlig att radera eller 

manipulera vilket ökar säkerheten ytterligare (Yli-Huumo, Ko, Choi, Park & Smolander, 2016).    

 

MedRec som är en blockkedjebaserad prototyp för elektroniska patientjournaler, utvecklad för 

att samla samtlig information om patienter på ett och samma ställe, visar även på 

säkerhetsfördelar med tekniken (Ekblaw, 2014). Det identifieras framförallt två situationer där 

blockkedjetekniken förbättrar hanteringen. Den första situationen handlar om så kallade 

”single-point failures”. De menar att eftersom samtliga noder i nätverket har verifierat ändringar 

i kedjan har de också lokala kopior på den verifierade datan, i detta fall patientjournalerna. För 

att en ny nod ska kunna anslutas till nätverket krävs också att denne laddar ner hela blockkedjan 

till sin lokala databas (Swan, 2015; Kshetri, 2017). Detta innebär att om någon av noderna 

skulle förlora en journal, finns denna att inhämta hos någon av de andra noderna i nätverket. I 

ett vidare skede menar författarna att detta även minskar risken vid dataintrång eftersom det 

inte finns ett specifikt mål att attackera då journalerna återfinns hos alla noder.   

 

Det har även observerats säkerhetsfördelar i distributionskedjor (Kshetri, 2018). I en 

sammanställning av elva företag som implementerat blockkedjetekniken i sina 

distributionskedjor är det möjligt att särskilja tre förbättringar som tekniken bidragit till. 

Författaren menar att tekniken möjliggör en validering av samtliga parter involverade i en 

transaktion genom att alla ”mottagelser” laddats upp i blockkedjan. Därav blir det möjligt att i 

efterhand gå tillbaka och se vem som tagit emot exempelvis en transport och när. Vidare menar 

de att tekniken underlättar identifikationen av datas ursprung genom att göra det möjligt att 

följa blockkedjan till dess början.   

 

Trots den optimism som omringar blockkedjan har det observerats tre huvudsakliga 

säkerhetsbrister i teknologin: data malleability problems, authentication and cryptography 

issues och 51%-problems (Yli-Huumo et al., 2016). Data malleability-problemet har sin grund 

i att det inte går att kontrollera huruvida den data som laddas upp i blockkedjan redan blivit 

manipulerad. Det är således möjligt att ladda upp manipulerade dokument så länge noderna i 

nätverket vid verifieringen inte upptäcker det. Authentication and cryptography issues bygger 

på brister i autentiseringen av transaktören (Yli-Huumo et al., 2016). I nuvarande 

blockkedjebaserade plattformar används så kallade ”private keys” för att autentisera 

transaktioner. Författaren menar dock att dessa nycklar i dagsläget inte är säkra nog utan kräver 

någon ytterligare komponent. När mer än 51% av noderna är ”onda” uppstår en 51%-attack. 

Detta gör det möjligt för en hacker att godtyckligt manipulera och ändra blockkedjan genom att 

exempelvis upphäva transaktioner och förhindra verifiering (Li, Jiang, Chen, Lou & Wen, 

2017). Till exempel blir det blockkedjebaserade nätverket Bitcoin allt mindre decentraliserat 

vilket innebär att spridningen av inflytandet minskar (Beikverdi & Song, 2015). Detta i sin tur 

ökar risken för en 51%-attack genom att en hacker således behöver överta färre noder än han 

annars behövt för att uppnå samma majoritet. Av denna anledning bör nätverkets 

centraliseringsnivå förbli låg för att bibehålla säkerheten. Rückeshäuser (2017) menar på denna 
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punkt också att ett proof-of-work-baserat10 nätverk inte är effektivt för att upptäcka 

bokföringsbrott och kan i värsta fall även förenkla processen då företagsledare i många fall har 

tillgång till majoriteten av noderna i de fall nätverket är privat inom företaget. 

 

2.2.3 Blockchain och effektivitet  

Enligt Fanning och Centers (2016) skapar blockkedjetekniken en möjlighet för två handlande 

företag att jämföra finansiella data för att bekräfta transaktioners äkthet. Detta bygger på 

redovisningsprincipen att någons fordran är en annans skuld och vice versa. Att automatisera 

denna kontroll som i dagsläget är en viktig uppgift inom revisions- och redovisningsbranschen 

kan innebära effektivitetsvinster vid implementeringen av blockkedjetekniken (Kairos Future 

& FAR, 2016). Denna effektivitetsvinst som uppstår vid användandet av blockkedjetekniken 

gör det möjligt för revisorerna att fokusera på andra och nya delar som tidigare varit utanför 

revisionens omfattning (ICAEW, 2017). Denna granskning kan liknas vid den som ett 

skatteorgan gör på landets medborgare där ICAEW (2017) menar att implementeringen av 

tekniken bidrar till ökad trovärdighet och minskad ekonomisk brottslighet samtidigt som 

kostnaderna för genomförandet minskar. De menar att den permanenta och transparenta 

blockkedjan möjliggör en granskning som tidigare inte varit möjlig vilket således gör det lättare 

för statliga organisationer att granska och spåra transaktioner. Det möjliggör också för 

Skatteverket att kunna godkänna digitala kvitton istället för endast fysiska (Kairos Future & 

FAR, 2016).  

  

I dagens revision krävs det för revisorn att han samlar in bevis som verifierar att en transaktion 

ägt rum (Li, 2017). Detta kan vara exempelvis frakthandlingar, fakturor, kundorder och 

bekräftelser. Dessa bevis används sedan för att bekräfta transaktionens äkthet, men även för att 

se att den är rätt klassificerad, att den ligger i rätt period och hur detaljerat den bokförts. För att 

förenkla och effektivisera denna process har Deloitte tagit fram en blockkedjebaserad plattform, 

Rubix, där samtliga transaktioner laddas upp. Detta medför en snabbare insamlingsprocess av 

revisionsbevis då transaktionerna i blockkedjan är icke-modifierbara och innehåller en 

tidsstämpel, en funktion som även möjliggör för revisorn att granska samtliga genomförda 

transaktioner.     

  

Dubbel bokföring är idag bokföringens grundpelare, något som ICAEW (2017) menar skulle 

förändras genom implementering av blockkedjetekniken. De menar att dagens bokföring kan 

ses som fyrdubbel bokföring då två parter båda bokför dubbelt och att det med blockkedjans 

hjälp skulle bli möjligt att bokföra direkt mot denna. Detta hade inneburit att endast en part i 

transaktionen behövt bokföra händelsen eftersom resterande noder i nätverket sedan 

kontrollerat dess riktighet. På liknande sätt menar Moyano och Ross (2017) att tekniken 

påverkat KYC-processen11. De menar att om en person söker att byta bank, så kommer samtliga 

banker denne besöker att genomföra denna process. Skulle däremot använt sig av blockkedjan 

                                                      
10 Ett verifieringssystem som genom lösning av matematiska problem bevisar att någon har verifierat 

transaktionen (Drescher, 2017). 
11 En process i att lära känna kunden med mål att motverka kriminell aktivitet (Moyano och Ross, 2017). 
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hade detta inneburit att endast en bank genomfört processen och därefter kunde de andra 

bankerna tagit del av resultatet genom att kolla i blockkedjan. 
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3 Metod 

I detta stycke redogör författarna för vilka val de gjort i insamlandet och analyseringen av det 

empiriska underlaget och vilka ställningstaganden som tagits i samband med detta. Kritisk 

diskussion förs kring de metodologiska valen och effekterna av dessa, med hjälp av litteratur 

inom området. 

 

3.1 Övergripande forskningsansats 

Hermeneutik definieras "som en med vår existens sammanlänkad förmåga att förstå och tolka", 

varigenom vi kan "göra tingen i deras varande synliga för oss; ytterst kan vi upptäcka tillvarons 

inneboende möjligheter" (Ödman, 2007, s. 25). Förståelseprocesser som kräver ett bredare 

angreppssätt för att förstås, uppstår i sin enklaste form då den har sin grund i en faktisk händelse 

snarare än i en idé (Palmer, 1969). Detta har ställt krav på att, genom att se mönster och med 

hjälp av den teoretiska referensramen och det empiriska underlaget, identifiera pusselbitar vilka 

endast i samverkan med helheten kan skapa en förståelse för frågeställningen (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). På samma sätt kan endast bitarna förstås ur ett holistiskt perspektiv. 

 

Författarna har i studiens initiala skede utgått från deras respektive förkunskaper inom området 

och utifrån detta valt den teoretiska referensram som ligger till grund för förståelsen av det 

empiriska materialet. Föreställningarna byggde främst på revisionsbranschens till synes 

trögrörliga och förlegade arbetsmetodik och blockkedjeteknikens upphaussade renommé om 

dess möjliga inverkan på revisionen. Det var även utifrån dessa föreställningar begäret om att 

undersöka blockkedjans faktiska potential uppkom. En av författarna var även under tiden 

denna uppsats skrevs verksam vid en av Big Four-byråerna, vilket kan tänkas influera dennes 

uppfattningar. Med vetskapen om dessa föreställningar görs tolkningen av det empiriska 

materialet på ett så objektivt sätt som möjligt, för att undvika att dessa ska ha inverkan på 

resultatet (Widerberg, 2002). 

 

Ansatsen i denna uppsats är att ses som abduktiv då den har sin grund i "dialogen mellan det 

teoretiska perspektivet och resultatet av informanternas förståelse av det aktuella läget" (Olsson 

& Sörensen, 2011, s. 48), vilket innebär en växelverkan mellan induktion och deduktion 

(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Detta eftersom författarna utifrån en samverkan mellan teorier 

och respondenters uppfattning om det aktuella läget söker att finna svar på uppsatsens syfte 

utan att inledningsvis ta grund i varken teori eller empiri. Denna ansats syftar till att presentera 

en trolig slutsats, dock med inslag som kan anses spekulativa. Ansatsen öppnar upp för en 

vidare utredning (Folger & Stein, 2017) och syftar till både förklaring och förståelse (Fischer, 

2001), vilket lämpar sig för uppsatsen syfte. 

 

3.2 Vetenskaplig metod 

Ruane (2006) menar att förmågan att kunna värdera information har blivit alltmer viktig i 

dagens samhälle där allt större mängd information finns tillgänglig och spridningen av 

densamma kan ske på ett ögonblick. Denna förmåga att värdera information har ett direkt 

samband med våra kunskaper om vetenskapliga metoder. Detta innebär att det blir extra viktigt 
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att belysa den vetenskapliga metod som ligger till grund för forskningen för att säkerställa att 

informationen som framställs är rätt och riktig då skadorna som felaktig information medför 

kan vara lika försåtlig som ett datavirus. 

 

De metodologiska valen bestämdes utifrån studiens frågeställning och syfte vilka ämnar erhålla 

en förståelse för hur en tämligen oprövad teknisk lösning kan påverka en bransch med 

komplexa aktiviteter. Trots att distinktionen mellan kvalitet och kvantitet inom den 

vetenskapliga metodologin rymmer en del oklarheter (David & Sutton, 2011; Åsberg, 2001) så 

har denna uppsats använt sig av vad som generellt kan anses vara en kvalitativ metod. Detta val 

härstammar från att den kvalitativa metoden syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller 

egenskaper och erhåller således ofta en djupare förståelse i kontrast till de mer kvantitativa 

metoder som ofta söker besvara förekomst, frekvens eller samband (Widerberg, 2002). Ämnets 

tidigare nämnda komplexitet bidrar även till att det bedöms svårt att upprätta strikt 

standardiserade, strukturerade och slutna frågor i ett försök att kvantifiera informationen från 

respondenterna. 

 

Användandet av en kvalitativ metod kan tänkas ge bristande generaliserbarhet och objektivitet 

då de mer kvantitativa metoderna ger ökade möjligheter att använda sig av ett större och mer 

slumpmässigt urval, vilka även med hjälp av numeriska svarsmöjligheter kan möjliggöra 

användandet av att dra slutsatser genom statistiska analyser (David & Sutton, 2011). I denna 

uppsatsens kvalitativa metod genererades istället en mer holistisk förståelse från vilket element 

inte utan svårigheter kan brytas loss och mätas utanför sitt sammanhang (David & Sutton, 

2011). Kritik till den påstådda objektiviteten i den kvantitativa metodiken har också väckts 

genom marxismen där man hävdade att objektiv kunskap inte existerar och inte heller bör 

eftersträvas (Widerberg, 2002). Enligt detta argument bör därför forskaren tydliggöra sina 

värderingar och intressen och ange vems perspektiv som låg till grund för forskningen. 

 

3.3 Informationsinsamling 

Informationen använd i uppsatsen är hämtad från vetenskapliga artiklar, böcker, lagtexter, 

övrigt regelverk i form av FAR:s samlingsvolym och organisationers hemsidor. De 

vetenskapliga artiklarna har sökts fram genom användandet av Google Scholar och Högskolan 

i Halmstads egna databas över vetenskapliga artiklar, OneSearch. Böckerna har lånats från 

Högskolan i Halmstads bibliotek eller varit i författarnas ägo i form av tidigare kurslitteratur. 

Lagtext har inhämtats från hemsidan lagen.nu och FAR:s samlingsvolym avseende revision 

2017 har inhämtats från författares arbetsplats. I de inledande kapitlen har även dagstidningar 

använts för informationsinsamling för att belysa aktualiteten och väcka intresse för vårt valda 

forskningsområde. Vidare är båda författarna yrkesverksamma inom revision respektive 

redovisning och har således haft möjligheten att erhålla en informell informationsutväxling med 

yrkesverksamma kollegor. Dessa kan liknas vid spontana intervjuer (David & Sutton, 2011) 

och har varit givande för forskarnas kunskapsprocess och även bidragit till en allmän 

vägledning. 
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3.4 Datainsamling 

3.4.1 Urval av respondenter 

Vårt urval av respondenter har skett systematiskt utifrån medvetna kriterier för att identifiera 

de personer som bedöms kunna generera bäst informationsvärde. Således skapas en bättre grund 

för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar (Holme & Solvang, 

1997). Dessa kriterier var initialt att respondenten skulle ha kunskap om såväl revision som 

blockkedjetekniken, vilket bidrog till att den insamlade datan troligen blev mer värdefull för 

uppsatsens syfte än om urvalet hade skett slumpmässigt bland revisorer (Denscombe, 2016). 

Bristen på individer med kunskap inom både blockchain och revision gjorde dock detta svårt 

att helt uppnå. 

 

Samtliga Big Four-byråer kontaktades via mail där studiens syfte och upplägg presenterades. 

Kontakten skedde antingen genom standardiserat kontaktformulär på hemsidan eller via 

personlig mailadress som funnits i anslutning till de publicerade artiklarna som tagits del av. 

Vidare valdes även en revisor från en av forskarens nätverk genom dennes anställning på en av 

byråerna. Önskemålet från författarnas sida var att respondenten skulle vara yrkesverksam 

revisor och gärna, men ej nödvändigtvis, ha någon basal förkunskap inom blockchain, eftersom 

detta kan bidra till en mer detaljrik diskussion. Utöver Big Four-byråer kontaktades även Grant 

Thornton som också är en av de största aktörerna på marknaden. Varför just dessa byråer 

kontaktades var av legitimitetsskäl då dessa tillsammans har en absolut majoritet av 

marknadsandelarna på revisionstjänster i Sverige och bedöms vara vägledande för branschen. 

Utifrån forskarnas tidigare kunskaper inom ämnet och uppsatsens teoretiska referensram bör 

kriterierna för urvalet således ses som relevanta för uppsatsens syfte. Utifrån de byråer som 

kontaktades var det endast KPMG som tackade nej till medverkan. 

 

Kontakt med kontorschef på avdelningen för revision av SME-företag på PwC i Halmstad, 

upprättades via tidigare etablerat personligt nätverk. Denne förmedlade en intervjukandidat i 

form av en auktoriserad revisor på PwC:s Halmstadkontor som har tio års erfarenhet av revision 

av både små och stora börsnoterade bolag, vilket kan tänkas ge en bred kunskapsbas. 

Respondenten från EY, arbetar som revisor på EYs avdelning för bolag av publikt intresse och 

granskar främst bolag som omsätter mellan 200-1 000 miljoner kronor. Han har sedan tidigare 

ett stort personligt intresse för Bitcoin och blockchain vilket var känt av hans kollegor på 

kontoret vilket gjorde att mailet som skickades till EY snabbt vidarebefordrades till honom. 

Kontakt med respondent från Deloitte skedde genom mail till Deloitteanställd som publicerat 

en artikel om blockchain inom revision. Hon hänvisade sedan till en kollega verksam som 

senior manager och auktoriserad revisor med åtta års erfarenhet i branschen. Han har en 

klientbas som utgörs av endast stora börsnoterade bolag och har genom sin yrkesroll väldigt 

god insikt i hur Deloitte jobbar med utvecklingen av tekniska lösningar då han jobbar specifikt 

med att implementera moderna verktyg inom revisionen. Respondenten från Grant Thornton 

tillfrågades om intervju via en av författarnas personliga nätverk. Hon jobbar som auktoriserad 

revisor och kontorschef i Malmö och har även 20 års erfarenhet från revisionsbranschen. Hon 

är även partner i byrån och har en klientbas som består av ägarledda företag med en majoritet 

av klienter i spannet mellan 10–200 anställda. 
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3.4.2 Val av intervjufrågor 

Jacob och Furgerson (2012) menar att man bör välja frågor med kunskap utifrån tidigare 

forskning för att säkerställa att de har en teoretisk förankring. Därför har utgångspunkten varit 

uppsatsens teoretiska referensram i utformandet av intervjufrågorna (se bilaga 1 för 

intervjufrågor). Intervjufrågorna är även utformade och kategoriserade utefter uppsatsens 

nyckelord: transparens, säkerhet och effektivitet. Det inledande segmentet av intervjun syftade 

till att få övergripande information om respondenten. Här innefattas verksamma år i branschen, 

vilken byrå respondenten är verksam på, ifall respondenten huvudsakligen jobbar med större 

eller mindre bolag, titel och i vissa fall utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter. 

Anledningen till intresset av denna bakgrundsinformation berodde på den möjlighet som finns 

att dessa faktorer påverkar svaren på kommande frågor (Wärneryd, 1990). Detta följt av en 

öppen och lättsam diskussion om blockkedjetekniken i övrigt som syftade till att undersöka hur 

erkänd tekniken är inom revisorsyrket. Detta verkar även för att värma upp respondenten och 

försöka bygga det förtroendet som enligt Jacob och Furgerson (2012) är till fördel för de 

resterande delarna av intervjun. 

 

Intervjuns andra segment syftade till att bekräfta eller dementera samt nyansera de brister inom 

revisionen som återges i den teoretiska referensramen, för att se huruvida dessa teoretiska 

brister även återfinns i praktiken. Resonemanget var att ifall det inte finns några upplevda 

brister hos branschen inom uppsatsens valda område finns det således inte heller några problem 

för blockkedjetekniken att åtgärda. Vidare syftade detta segment även till att undersöka det 

potentiella problemets bredd, dess upplevda orsak och vilka verktyg som finns i dagsläget för 

att hantera detta problem. Genomgående användes även följdfrågor som: vad, var, hur och 

varför, vilket bidrog till en djupare förståelse för problemen (Åkerberg, 1986). Samtliga frågor 

var även av tämligen öppen form i ett försök att skapa ett gott intervjuklimat och en möjlighet 

för respondenten att framhäva sin djupvaliditet genom att förmedla sina kunskaper på sitt vis 

(David & Sutton, 2011). Detta segment avslutades med en diskussion om den teknik som 

används i dagens revision samt dess för- och nackdelar, för att få en klarare bild av vilka område 

som digitaliserats. Författarna ville även bekräfta eller dementera sina föreställningar om 

branschens trögrörlighet och ställde därför frågan om respondenterna upplever att branschen 

generellt är snabb på att anamma nya tekniska lösningar. 

 

Det avslutande segmentet syftade till att vidare undersöka teknologins utbreddhet och inleddes 

med en kort genomgång av blockkedjetekniken. Denna del varierade tidsmässigt beroende på 

respondentens följdfrågor och initiala kunskaper kring ämnet, men var likväl en bidragande 

faktor till vår bild av branschens vetskap om teknologin. Här presenterades även några av de 

förbättringsmöjligheter som identifierats i den teoretiska referensramen till vilka 

respondenterna fick yttra sig. Detta gav en indikation om huruvida dessa effekter är önskvärda 

för en revisor i dennes arbete, vilket får ses som ett viktigt steg för att besvara uppsatsens 

frågeställning. Majoriteten av respondenterna förväntades inte ha någon initial teknisk kunskap 

och därför hölls denna diskussion kort. 
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3.5 Val av datainsamlingsmetod  
”The art and science of asking questions is the source of all knowledge” 

- Thomas Berger, amerikansk författare, 1924–2014 

 

Att använda sig av intervjuer som insamlingsmetod är enligt Bryman och Bell (2011) den mest 

använda metoden inom kvalitativ forskning. Detta tillvägagångssätt används för att söka 

förståelse för världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel och för att utveckla mening 

ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är för att uppnå just denna förståelse 

som författarna valde att genomföra denna typ av datainsamlingsmetod. 

 

Halvstrukturerade intervjuer har genomförts med en genomarbetad intervjuguide som inte 

följer inte någon strikt struktur och är öppna för tolkning som möjliggör en naturlig 

konversation mellan intervjuarna och respondenten (Bryman & Bell, 2011). Vidare ges denna 

typ av struktur möjligheten för intervjuarna att ställa följdfrågor för att kunna skifta fokus till 

frågor som dyker upp under intervjuns gång och som kan tänkas tillföra bra underlag för att 

besvara uppsatsens frågeställning. 

 

3.6 Dataanalys 

Bryman och Bell (2011) redogör att det, till skillnad från kvantitativ forskning, inte finns några 

entydiga regler på hur man skall genomföra analyser på data som samlats in med kvalitativ 

metodik och att detta inte nödvändigtvis heller är önskvärt. De menar dock att det finns bredare 

riktlinjer man kan följa. 

 

Uppsatsen anammade en analysprocess likt den som återges av Jacobsen (2002) i vilket 

processen beskrivs som en kontinuerlig sådan då den inte sker sekventiellt utan bearbetas fram 

och tillbaka. Dess aktiviteter utgörs av 1) beskrivning av datan, rik på väsentliga detaljer och 

nyanser 2) systematisering och kategorisering, där en reduktion av informationen görs för att 

bli överskådlig, 3) kombination, tolkning av datan genom att leta efter meningar, orsaker och 

söker hitta generaliseringsmöjligheter. Nedanstående stycke illustrerar det praktiska 

tillvägagångssättet. 

 

Författarna analyserade initialt datan av varje respondent som en självständig hel för att få 

förståelse för dennes svar, uppfattningar och möjliga incitamentstruktur (Jacobsen, 2002). Detta 

har gjorts direkt efter varje intervju där de båda författarna jämför de anteckningar de fört och 

de intryck de fick utav respondentens svar. En typ av sammanfattning har därmed bildats. Efter 

detta har analyser tvärs över de olika intervjuerna gjorts för att se samband och skillnader och 

här tagit stor hjälp av de inspelningar från intervjun där anteckningarna hjälper till att visa vad 

som sagts vid vilken tidpunkt då detta noterades löpande under intervjuns gång. 

 

Kategorisering av de olika svaren har skett i form av att de svar som hänför sig till respektive 

nyckelord analyserats tillsammans. På så vis kan det skapas grupperingar i datan och göra det 

mer överskådligt och även reducera ned datan till det som är väsentligt för att besvara 
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uppsatsens frågeställning. Detta gör det även lättare att kunna analysera den insamlade datan 

mot den teoretiska referensramen vilken också är uppdelad per uppsatsens nyckelord. 

 

3.7 Källkritisk diskussion och giltighet 

Författarna har genomgående under uppsatsen haft ett kritiskt förhållningssätt till de källor som 

använts för informationsinsamling. En dialog har även hållits löpande gällande tillförlitligheten 

till samtliga källor. Källtriangulering har använts i de fall det bedömts nödvändigt att solidifiera 

ett påstående eller information som kunde ses som oväntad eller väsentlig för uppsatsen som 

helhet. 

 

Som tidigare nämnt är det troligen svårt och inte nödvändigtvis alltid önskvärt att uppnå strikt 

objektivitet i forskningen. Jacobsen (2002) skriver därför om intersubjektivitet snarare än 

absolut sanning inom samhällsvetenskapen, vilket innebär att flera personer är ense om att 

något är en riktig återgivelse. För att uppnå detta har författarna behållit ett kritiskt 

förhållningssätt till den insamlade datan samt dess respondenter och jämfört uppsatsens resultat 

och tillvägagångssätt med liknande studier. Vidare har även respondenterna själva tagit del av 

uppsatsen i sin helhet innan den presenterats vilket genererat en accepterad konsensus om 

uppsatsen där möjlighet till invändningar har givits. 

 

3.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att "etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig 

roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt 

sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle". För att en undersökning ska betraktas som 

etiskt korrekt beskriver Jacobsen (2002) att tre grundkrav bör vara uppfyllda: informerat 

samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven. Hänsyn har tagits till samtliga 

av dessa. 

 

De utvalda respondenterna har frivilligt ställt upp på en intervju och blivit informerade om 

uppsatsens syfte både vid första kontakten och även vid intervjuns uppstart. Vidare har 

urvalsmetodiken resulterat i att de utvalda respondenterna har kompetens inom området och 

således minskar risken för att de upplever sig besvara frågor de inte har tillräcklig kunskap 

inom. Författarna har valt att inte namnge några respondenter då det inte anses nödvändigt för 

tillförlitligheten i uppsatsen och då det ger minimal inverkan på respondenternas privatliv. 

Fullvärdig anonymitet erhålls dock inte då författarna är medvetna om respondenternas 

identitet. Vidare har respondenterna även i efterhand erhållit möjligheten att påverka deras 

utsago då det empiriska underlaget mailats ut till samtliga. Eventuella kommentarer och 

önskemål har därmed beaktats och riktigheten i materialet har bekräftats. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras en redogörelse av de fyra intervjuerna. Genomgående framhålls 

citat och uttryck som tros kunna vara av stor betydelse för uppsatsens syfte. Kapitlet är 

disponerat dels efter nyckelorden men även efter respondent för att uppnå en tydligare struktur. 

Samtlig empiri har inhämtats i enlighet med det föreskrifter som framgår i metodavsnittet. 

 

4.1 Kunskaper om blockkedjetekniken 

PwC  

Respondenten från PwC tror inte att det finns någon kunskap om blockkedjetekniken bland 

övriga anställda på kontoret, till vilket hon berättar att hon själv inte är insatt inom området. 

Hon menar vidare att även de som eventuellt skulle ha någon kunskap om tekniken inte i första 

hand aktivt tänker på hur den skulle kunna påverka revisionsarbetet. Den av författarna som 

också är anställd på PwC nämner att de förekommer diverse internutskick vari blockchain 

förekommer. Som svar på detta säger respondenten från PwC att de som inte tidigare hört talas 

om tekniken inte lägger märke till det och läser det istället "som ett vanligt mail". 

 

EY  

Respondenten från EY menar att det har börjat pratas lite om blockchain och hänvisar till de 

artiklar som EY Global har publicerat. Han tror dock att det är mer på global nivå som ämnet 

diskuteras än på lokal nivå (Stockholm). Vidare tror han att det kan tänkas starta upp en egen 

avdelning för arbete kring detta även i Stockholm i framtiden. Han ser positivt på teknikens 

möjligheter inom revisionsbranschen även om det i dagsläget är oklart hur man praktiskt ska 

och kan jobba med det. 

 

Grant Thornton  

Vårt kontor är ett väldigt ungt kontor, de flesta är mellan 25 och 35 år, bland vilka respondenten 

från Grant Thornton tror att kunskapen om blockkedjetekniken är hyfsat hög. Hon tror vidare 

att det finns en medvetenhet om teknologin men att ingen har satt sig in i hur det faktiskt 

fungerar. 

 

Deloitte 

Respondenten säger att det definitivt finns en utbredd medvetenhet om vad blockchain är för 

något hos dennes kollegor, men att man idag inte jobbar med tekniken eftersom kunderna inte 

gör det. Respondenten säger att ”när blockchain kommer ut till våra klienter, när dem börjar 

använda blockchain, då behöver vi också anpassa revision till att kolla flöden i blockchain”. 

 

 

4.2 Transparens  

PwC  

Respondenten från PwC tror att förväntningarna på omfattningen av granskningen varierar från 

företag till företag. Vad gäller de stora bolagen upplever hon att det förs en tydligare dialog om 

vilka väsentlighetsnivåer, vilka dock ej är explicit uttryckta gentemot kunden, som utgör 
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riktlinjer för granskningen. Hon menar att de större företagen är medvetna om att allting inte 

kommer granskas eftersom det handlar om väldigt stora poster. Förväntningarna påverkas inte 

av ägarstrukturen. Vidare menar hon att vissa företag, generellt sett av mindre storlek, inte 

sällan förväntar sig att granskningen innefattar allt, men att det beror på hur tydlig revisorn är. 

Detta illustreras av att då revisorn hittar ett mindre fel som faller utanför vad som anses 

väsentligt, upplyser hon om detta och berättar för kunden att hon inte granskat varje krona, 

vilket till exempel en skatterevisor hade gjort ifall de fått skatterevision. Denna dialog mellan 

revisorn och kunden tydliggör för kunden att granskningen inte omfattar allt. 

 

”Läser man revisionsberättelsen säger den att allt väsentligt är korrekt, vi säger ju inte att det 

stämmer, vi säger att allt väsentligt stämmer”. Hon menar att banker och andra stora intressenter 

har förståelse för att revisorerna inte kan granska ner på varje krona. Det förekommer dock att 

mindre ägarledda företag anser att vissa saker inte är att anse som väsentliga medan revisorn 

gör det. Revisionen består även till viss del av oförutsägbarhet vilket gör att granskningen 

varierar från år till år. Respondenten från PwC menar att den funktionen hindrar företag från att 

bli bekväma i den bemärkelse att de endast stämmer av de konton revisorn brukar granska. 

 

EY 

Respondenten från EY nämner att om bolag kan applicera blockchaintekniken på rätt vis kan 

det tänkas öka transparensen. Som exempel nämns produktion inom bolag. Att enklare kunna 

se vad som har producerats gör det smidigare att följa kostnaderna hänförliga till denna process 

för att få bättre inblick i vad lagervärdet är. Även transporter nämns som ett moment där han 

hoppas att blockchain kan appliceras och på så vis göra det enklare att följa varors rörelser. 

Lyckas man med detta så menar respondenten från EY att det kan underlätta mycket för 

revisorer i deras granskning.   

 

Respondenten från EY berättar att de vid offertmöten med kunder förklarar vad de ser för olika 

riskområden och vad de kommer lägga mest fokus på. Det kan vara lagret, intäkterna eller 

kundfordringarna eller något annat. Generellt sett så har även de granskade bolagen någon hos 

sig som jobbat som revisor tidigare och har därmed relativt god insyn i hur yrket fungerar. De 

granskade bolagen är därmed medvetna om att inte allt granskas och att revisorerna kan 

accepteras avvikelser som är under deras väsentlighetstal, menar respondenten från EY. Dock 

vet dem inte vilka dessa väsentlighetstalen är beloppsmässigt. Större avvikelser tror han dock 

att kunderna förväntar sig att de ska hitta.  

 

På frågan om det finns skillnader mellan vad intressenterna tycker är väsentligt och vad revisorn 

bedömer är av väsentlighet svarar respondenten från EY, “nej för det mesta inte, vi måste förstå 

när vi får en ny kund vad det är dem gör för något och utifrån det så sätter vi våra risknivåer”. 

Vidare menar han att denna riskbedömning bör och brukar stämma väl överens med kundens 

egen bedömning kring deras risker.   

 

Under intervjun diskuteras det öppet om blockchain och dess möjliga inverkan på 

revisionsarbetet. Respondenten från EY nämner här svårigheten att bibehålla en god 

transparens mot intressenter samtidigt som det värnas om bolagets interna hemligheter och att 
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inte dessa blir lättåtkomliga för andra. Han fortsätter även med att understryka att han har en 

stark tilltro till tekniken och att ”blockchain är framtiden, det är nästa internet, bara det att alla 

inte har insett det ännu”. Det nämns även att dess implementering i revisionen kan skapa en 

större säkerhet för intressenter.  

 

Grant Thornton 

I målgruppen 10-200 anställda tror respondenten från Grant Thornton att de flesta förstår att en 

fullständig granskning inte är möjlig samtidigt som mindre företag ofta förväntar sig och vill 

att allting ska granskas. 

 

Vad gäller bedömningen av väsentlighet menar respondenten från Grant Thornton att ett 

välmående företag som genererar vinst och har ett starkt eget kapital också granskas utifrån ett 

högre väsentlighetstal än andra företag. Vidare menar hon att detta beror på vilka typer av 

avvikelser man möter i granskningen. Hon säger att de genomgående tar avstamp i huruvida 

detta påverkar läsaren och läsarens bedömning av årsredovisningen, en utgångspunkt som 

borde samordna vad revisorn anser väsentligt med vad intressenterna anser väsentligt.    

 

Vilka väsentlighetstal som jobbas utefter kommuniceras inte ut till företagen. Istället är de 

väldigt tydliga med sin revisionsmetodik och vad den har sin grund i, vilket respondenten menar 

är risk och väsentlighet.   

 

Deloitte 

Respondenten säger att det inte föreligger någon större diskrepans mellan vad kunderna 

förväntar sig att de ska granska och vad som faktiskt granskas i hänseende till populationen 

som helhet. Han nämner även att det i revisionsberättelsen står att ”den finansiella 

rapporteringen i alla väsentliga avseenden är rättvisande”, och att alla väsentliga avseenden inte 

innebär allt. Respondenten tror dock snarare att det kan föreligga ett förväntansgap mellan vad 

revisorns ansvar är och vad företagsledningens och styrelsens ansvar är. Vidare tros det inte 

förekomma någon större avvikelse mellan revisorns och bolagets intressenters syn på vad som 

är väsentligt enligt respondenten. Han hänvisar även till att det förra året kom ett nytt krav på 

revisorn i bolag med allmänt intresse att det i revisionsberättelsen måste ange områden av 

särskild betydelse, varför de varit det och även vilka granskningsåtgärder som genomförts. 

Detta menar han skapar bättre transparens mot intressenterna. Dock nämner respondenten även 

att en intressent i form av en arbetstagare givetvis har helt andra frågor än en aktieägare eller 

någon som är intresserad av hållbarhetsrapporteringen och att informationsbehovet därmed kan 

skifta.  

 

 

4.3 Säkerhet 

PwC 

Att intäkter bokförs i fel period menar respondenten från PwC inte är vanligt förekommande 

men att det istället är vanligare att kostnaderna tas upp när de inte borde tagits upp. Dock menar 

hon att även detta blir mindre vanligt då bolag är medvetna om att revisorn granskar detta. Den 
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oförutsägbarhet som granskningen innefattar har också bidragit till att kunderna blivit medvetna 

om att allting kan komma att granskas. Hon menar vidare att avvägningen mellan vad som är 

privata kostnader och kostnader hänförliga till företaget stundvis är en svår bedömning att göra. 

Påkommande av dessa företeelser leder ofta till att revisorn får granska mer omfattande för att 

se huruvida detta är en engångshändelse eller ej.  

 

Övriga upplupna kostnader avseende reserver utan tillräcklig grund är också vanligt 

förekommande menar respondenten från PwC. Här faller man tillbaka till 

väsentlighetsavvägningen huruvida denna post är att anse vara väsentlig eller ej. Det kan även 

vara bra att se ifall det brukar komma fakturor senare vilka kan vara hänförliga till 

räkenskapsperioden. Hon menar dock att revisorerna blivit bättre på att ifrågasätta när det 

kommer till dessa företeelser, vilket har gjort att även detta minskat.    

 

Kassaredovisningen och lager anses vara två poster som är mycket svåra att granska. Ett av de 

stora problemen med dessa är avvägningen om vad som bedöms vara adekvat granskning. I de 

fall då kunden inte har ett inventeringskrav från revisorn, får man endast in en lagerlista vars 

befintlighet man inte kan verifiera. Hon menar dock att i de fall kunden inte har ett 

inventeringskrav från revisorn, anses lagret inte vara väsentligt ur ett holistiskt perspektiv. Vad 

gäller kassaredovisning framgår det att denna bedömningen är ännu svårare än lager. Dock 

menar hon att kassahanteringen minskar och i det fall kassor finns, i exempel butik, finns det 

omfattande krav på hur dessa ska skötas. 

 

Respondenten från PwC anser att de statiska urvalen har gjort revisionen mer omständlig 

samtidigt som hon menar på att det är en bra funktion ur kvalitetshänsyn. Detta exemplifieras 

av att hon nämner hur hon förut endast behövt ta 10 stickprov i ett specifikt bolag till att nu 

behöva göra över 30 stycken, vilket får kunderna att reagera. Respondenten menar vidare att 

hon tror att de jämförelserna som sker internt mellan de svenska PwC-kontoren i syfte att 

bibehålla hög kvalitet, är en sak som skiljer de stora byråerna från de mindre. Hon menar även 

att dessa statistiskt utvalda stickproven ger den kvaliteten som kunderna förväntar sig.   

 

Vad gäller dokuments äkthet menar respondenten från PwC att förvaltningsrevisionen spelar 

en viktig roll. Hon säger för att man ska känna tillit till den genererade rapporten, måste man 

förstå hur den kommit till. Hon ger ett exempel på detta gällande löner och nämner att 

semesterlöneskulden granskas genom stickprov på lönehanteringen, på inlagda semesterdagar 

och att det finns avtal mellan alla arbetstagare och arbetsgivare. Stämmer detta bör man därmed 

känna sig bekväm i den rapport som denna process genererar. 

 

De externt inkomna dokumenten valideras inte i någon vidare utsträckningen, men det ställs en 

del krav på dem. Exempelvis krävs det att engagemangsbesked kommer direkt från banken till 

revisorn. Hon har dock aldrig hört om något case i Sverige där dokument manipulerats. Det 

händer även att man jämför företagets fordringar med tillhörande kund för att se så att dessa 

även finns bokade som skulder hos densamma, en så kallad kundsaldoförfrågan. Man gör även 

omsättningsförfrågningar vilket innebär att man ber ett av företagets kunder bekräfta att det 
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andra företaget köpt för samma summa som man sålt. Dessa processer menar hon är effektiva 

då det i vissa fall kan göras istället för stickprov som tar mer tid.  

 

En revisor jobbar alltid efter en budget berättar respondenten från PwC. Med detta menar hon 

att den tid som går åt för en revision ska kunna faktureras ut till kunden. Respondenten själv 

tycker dock inte att man märker någon press utav detta. Den av författarna som själv jobbar på 

PwC säger att han själv inte hört någon prata om deadline eller budget med honom vilket 

respondenten bemöter med att budgeten för vissa kunder är rymligare än för andra och att de 

därför inte behöver påpekas. Hon menar också att det inte i alla fall är revisorns fel att budgeten 

överskrids då det händer att kunden är sen med att lämna in underlag eller lämnar in bristfälliga 

underlag. I dessa fall finns möjligheten att fakturera ut mer tid. Med börsnoterade företag gäller 

snarare tids- än budgetbegränsningar då det är förutbestämt vilket datum rapporten publiceras. 

Då spelar det ingen roll vilken dag revisorn får tillgång till underlaget eftersom det ändå måste 

vara klart den dagen rapporten ska presenteras. 

 

Denna press som uppstår på grund av budget- och tidsbegränsningar menar respondenten 

påverkar kvaliteten mindre nu än tidigare. Detta eftersom de idag följer sina mallar vilka inte 

negligeras. I de fall budgeten skulle vara bristande måste man ändå göra exempelvis 20 

stickprov och således överskrida budgeten. 

 

EY 

På EY jobbar man väldigt mycket med dataanalyser vilket respondenten menar är en del av 

framtiden och något som underlättar revisionen väldigt mycket. EY har egna avdelningar som 

jobbar med dataanalyser vilka kan hjälpa revisorerna få tillgång till analysfiler för olika 

granskningsåtgärder där de olika avvikelserna blir tydliga. Med hjälp av detta kan man fokusera 

på att granska det som är väsentligt eller avvikande mot revisorns förväntan. Detta möjliggör 

för revisorn att ställa frågor till bolaget kring sådant som faktiskt sticker ut menar respondenten. 

 

Respondenten från EY nämner även att man med hjälp av korrelationsanalyser kan granska 

exempelvis intäkter på helår. Detta för att se om intäkterna har matchats mot kundfordringarna 

och om kundfordringarna har matchats mot kassan. Vidare menar respondenten att om det 

korrelerar väl så har man mycket tillförlitliga revisionsbevis på att samtliga transaktioner har 

granskats. Detta underlättar mycket genom att det på så vis inte krävs lika mycket 

substansgranskning i form av avstämning mellan fakturor och inbetalningar och liknande 

stickprovsgranskning. Förr har det inte varit lika enkelt att kolla hela populationen på detta 

viset, menar respondenten.   

 

Earnings management eller olika former av incitamentspräglad redovisning i samband med 

periodiseringar är inte något som är vanligt förekommande hos de kunder respondenten från 

EY arbetar med. Han menar vidare att detta är ett klassiskt moment som alltid ses som något 

mer riskfyllt och granskas därmed mer ingående. Han säger bland annat att ”intäkter är alltid 

en väsentlig del i vår revision”. Fraktbolag nämns som ett typiskt bolag med högre risk i detta 

avseende. Respondenten fortsätter dock med att poängtera att det är något som trots allt 



 27 

förekommer och ger ett exempel i relativ närtid i fallet med Eniro. ”Då hugger man revisorerna 

på en gång”, säger respondenten och syftar på PwC som var ansvarig byrå i fallet med Eniro.  

 

Till frågan om eventuella brister i dagens revision presenteras en artikel från FAR som hänvisar 

till att lager och kontanthantering är vanliga brister i en revision. På detta svarar respondenten 

att det varierar stort från bransch till bransch och nämner att han tidigare jobbat med mindre 

kunder och att deras kassagranskning kunde skapa ”huvudvärk” men att det är mindre vanligt 

bland deras större kunder. Han tillägger att det är en post som är en mycket svår att granska. 

Gällande lagergranskningen säger respondenten att man som revisor är ute för att kolla kundens 

rutiner kring inventering och även ta olika stickprov på lagret. Om denna granskning inte 

identifierar några avvikelser kan man förlita sig relativt väl på detta utfall. Samtidigt nämner 

han dock att just ”avklippssteget”, vilket syftar till periodisering i lagret, innefattar en ganska 

stor risk för felaktigheter och att dem därför granskar det ytterligare. Vidare nämns pågående 

projekt vara en svår post att ta ställning till och att det därför behöver läggas mer tid och energi 

på att granska detta.     

 

”Externa bekräftelser, det är det vi alltid kollar”, säger respondenten från EY. Externa 

bekräftelser nämns som det absolut viktigaste revisionsbeviset, exempelvis ett 

engagemangsbesked skickat direkt från banken. När de skickas ut saldoförfrågningar till 

bolagets kunder, som ber dem bekräfta exempelvis deras kundfordringar, får revisorn en extern 

bekräftelse på detta vilket anses bättre än att få underlag som visar liknande bevis från kunden 

själv. 

 

Att tidspressen är påtaglig är något som respondenten från EY bekräftar och säger att det kan 

skilja sig från avdelning till avdelning men att “folk sliter ganska bra”. På den publika sidan 

som respondenten sitter på, säger han att deras mest intensiva period är januari till mars och 

sedan även oktober och november, medan de som jobbar med mindre bolag har det intensivt då 

alla småbolagen ska skrivas på under juni och juli. På detta ställdes följdfråga om hur det kan 

tänkas påverka granskningsarbetet, vilket respondenten menar att det kan göra ibland men att 

man ändock har vissa nödvändiga åtgärder som man måste göra. ”Att vi ska klara en granskning 

på uppdraget och att det är rätt gjort, det gör vi nog hellre än att tjäna pengar, fastän budgeten 

är pressad”, förklarar respondenten.   

 

På frågan om manipulerade dokument förekommer så svarar respondenten från EY att han 

aldrig träffat på det. Han har däremot hittat större fel med dokument som har passerat flera 

instanser i företaget utan att det givit utslag, men att de sällan hittar oegentligheter. Just intäkter 

nämns senare under intervjun som den post som löper störst risk för detta och respondenten 

menar att om man med hjälp av blockchain kan säkerställa intäkternas riktighet så hade det 

inneburit stora fördelar för revisionen.   

 

Grant Thornton 

Alla kontoutdrag måste komma direkt från banken och i de fall revisorn behöver fler 

revisionsbevis kontaktas tredje part direkt eftersom detta anses ha högst bevisvärde enligt 

respondenten från Grant Thornton. Detta kan vara exempelvis kund- och 
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leverantörssaldoförfrågningar och värderingar av bolag. På de poster som anses vara riskfyllda 

och väsentliga gör man även flera typer av granskningsinsatser vilket borde eliminera risken 

för manipulerade dokument. Såklart finns det avvikelser, till exempel att ett företag säger att de 

skickat en faktura medan det andra företaget säger att det inte fått någon, men avsiktligt 

manipulerade dokument har hon inte sett. Hon har dock vid ett par tillfälle upptäckt bedrägerier. 

 

Det finns flera olika sorters tidspress, menar respondenten från Grant Thornton. Det kan vara 

tidspress i form av en deadline, till exempel ett visst datum när rapporterna ska publiceras eller 

när de ska lämnas till ett moderbolag. Det kan också vara tidspress i form av tight arvode. I det 

fall det föreligger en tight budget menar respondenten dock att det kan trigga teamet att hitta 

smartare och mer tidsbesparande lösningar för att inhämta tillräckliga revisionsbevis. Vidare 

menar hon att det är allmänt vedertaget i yrket att vissa perioder är tuffare men att de som gått 

in i denna branschen är medvetna om det. 

 

De vanligaste bristerna tror respondenten från Grant Thornton återfinns i de poster som kräver 

en bedömning. Exempel på dessa kan vara pågående arbete, lager, immateriella tillgångar och 

övriga poster som kräver en värdering. Hon menar även att bedömningen om vilket regelverk 

man ska tillhöra är svår. Med detta menar hon att K3-regelverket är mer tillåtande än K2-

regelverket, men ställer också andra krav. I denna bedömningen kan det uppstå felaktigheter 

om bolaget använder sig av vissa redovisningsprinciper som tillåts i K3, trots att man egentligen 

redovisar enligt K2.   

 

Att intäkter och kostnader tas upp i fel perioder är ett förekommande fel i årsredovisningar. 

Detta tror respondenten från Grant Thornton beror på okunskap snarare än illvilja. Dessa 

avvägningar menar hon är mycket komplicerade i många fall, speciellt för företag som blandar 

tjänst och produkt, på så vis att bedömningen av riskens övergång blir mycket svårbedömd och 

således också bedömningen om när intäkten ska tas upp.  

 

Deloitte 

Respondenten menar att även om blockchain implementeras i ett i flöde där allting är avstämt, 

så behöver dess konfiguration ändock granskas. På detta sätt säkerställs att detta flöde är slutet, 

en granskning som liknar den som idag genomförs avseende de interna kontrollerna. Som 

exempel nämns att i de fall bolaget har en robot som gör manuella bokföringsordrar så måste 

de testa roboten. Angående säkerheten i blockchain ställer sig respondenten tveksam till varför 

det inte skulle kunna gå att hacka en blockkedja när det uppenbarligen går att hacka exempelvis 

Facebook. 

 

Intäkter nämns som en post som väldigt ofta är av särskild betydelse för revisorn i dennes 

granskning. Respondenten säger även att den nya IFRS 15-standarden avseende intäkter, 

fokuserar på vad avtalen säger, snarare än när risken övergår, vilket varit den tidigare 

definitionen av när en intäkt ska tas upp. “Du kan ha samma produkt, samma tjänst i två olika 

bolag där du har två olika avtal, som innebär att intäkterna ska tas upp vid olika tillfällen”.  
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Poster som är svåra att bedöma menar respondenten generellt är de poster som också är svårast 

att granska. Som exempel nämns ett bolag som ska flytta en stad, vilket aldrig gjorts tidigare. 

Hur uppskattning av dessa kostnaderna ska ske för en eventuell avsättning blir då svårt att ta 

ställning till. Dessa typer av ställningstaganden tror respondenten aldrig att en robot kommer 

kunna lösa helt själv. Däremot menar han att revisorn med hjälp av tekniska lösningar kan få 

mycket mera information presenterat för sig, vilket underlättar beslutsfattandet. Detta nämns i 

kontrast till idag där revisorn i större utsträckning får försöka ta reda på informationen själv. 

Denna insamling av data nämns som en tidsineffektiv aktivitet i dagens revision.  

 

Att kontrollera dokuments äkthet menar respondenten inte vara någon tidsödande process. 

Detta då det relativt enkelt kan göras antingen i direkt korrespondens med den berörda tredje 

parten eller i form av att revisorn observerar när kunden loggar in på banken, skatteverket eller 

liknande för att på så vis säkerställa underlaget. Han nämner även att de har verktyg som 

effektiviserar olika former av saldoförfrågningar till tredje part. Gällande manipulation av 

dokument uppskattar respondenten att det är ovanligt i Sverige men att det absolut förekommer 

i andra delar av världen. Han hänvisar sin tankegång till korruptionsindex där vi vet att Sverige 

placerar sig som ett av de minst korrupta länderna i världen.  

 

Gällande tidspress menar respondenten från Deloitte att de givetvis har deadlines och budgetar 

att förhålla sig till och att deras revisioner därför aldrig sker till fast pris. Denna tidspressen 

säger han beror på att deras klienter behöver leverera rapporter till marknaden inom en utsatt 

tid. 

 

 

4.4 Effektivitet 

PwC 

Eftersom de fyra stora byråerna presterar likvärdig kvalitet, är det priset man får konkurrera 

med enligt respondenten från PwC. Hon säger däremot att de bolag som inte är revisionspliktiga 

och ändå väljer att bli granskade, ofta för att få den kvalitetsstämpel som revisionen anses vara, 

tycker att det är en okej kostnad. Detta exemplifieras av att bolag som vill ansöka om ett större 

lån ofta är villiga att betala extra för denna kvalitetsstämpel då det kan tänkas bidra till bättre 

lånevillkor.  

 

”Vi har gått från en lagstadgad revision till en efterfrågestyrd revision”. När revisionsplikten 

slopades för mindre bolag påverkades PwC negativt då de är en av de Big Four-byråerna med 

flest mindre bolag. Respondenten från PwC menar att man för att kunna behålla dessa kunder 

blev tvungen att påvisa de mervärden som revisionen har. Exempel på dessa mervärde är 

rådgivning kring hur företagets processer kan bli effektivare. Skatterådgivning och rådgivning 

om privatdeklarationer menar hon vidare är två exempel på stora mervärden.   

 

Arbetsmetodiken är utformad efter ISAs lagstadgade krav och är även kompletterad med PwC 

Audit Guide som syftar till att hålla kvaliteten hög. Hon menar att vissa bolag som man vet 

aldrig brukar göra några fel och sköter sitt bolag på ett korrekt sätt ändå kan behöva stora 
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mängder stickprov för att comfort ska uppnås i posten. Hon säger att ”det tar tid och kanske 

inte bidrar med så mycket mervärde till kunden som bara ser att vi sitter och prickar och 

bockar”. Arbetet följer även vissa statistiska mallar vilka resulterar i fler eller färre antal 

stickprov som behöver göras.  

 

EY 

På EY har man en portal på internet där kunder kan lägga upp filer i form av revisionsbevis 

själva. Detta utan att behöva skicka in det via mail eller USB genom att de får ett eget inlogg 

på portalen. Med detta ser respondenten från EY enbart fördelar och menar att det effektiviserar 

revisionsarbetet. Han berättar även att man som kund kan göra de uppladdade dokumenten 

hemliga för övriga obehöriga på bolaget så att inte information faller i orätta händer.   

 

Respondenten från EY menar att han inte upplevt att kunder anser att revisionen är dyr, han 

menar även att det inte är något som de styr över själva och hänvisar till det regulatoriska kravet 

med revision. I årsredovisningar för bolag noterade på OMXS30 framgår revisionsarvoden 

uppgående till 50-100 miljoner. Med hänseende till detta menar respondenten från EY dock att 

det är en väldigt prispressad marknad på revisionstjänster och att det görs en del förhandlingar 

om just priset på framförallt lite större offerter. 

 

Respondenten berättar att man på EY följer vad som kallas för EY GAM vilket är en internt 

etablerad revisionsmetodik i enlighet med ISA. Utifrån detta nämns att de riktlinjer som EY 

GAM innehåller kan generera ett extremt stort urval av stickprov på poster hos vissa bolag om 

de följs till punkt och pricka. Detta brukar kunderna kunna uppleva som jobbigt, när man begär 

in exempelvis 150 fakturor och tillhörande inbetalningsbekräftelser. Det finns dock olika sätt 

att minimera dessa stickprov på, exempelvis genom att använda dataanalyser för att få ner 

risknivåerna vilket således innebär färre stickprov, förklarar respondenten. Vidare menar 

respondenten att det hade varit positivt om det hade gått att effektivisera ytterligare.  

 

Granskning av interna kontroller är också något som kan få ner risknivån i revisionen och bidra 

till mindre stickprovstagning, men ”för att vi ska kunna granska interna kontroller så måste dem 

ha det”, säger respondenten från EY. I regel är det så att man har mindre relevanta interna 

kontroller i mindre bolag och vice versa. Så när bolaget har en bra intern kontrollmiljö så kollar 

vi hellre det säger han.   

 

Respondenten från EY menar att en mer effektiv revision till viss mån möjliggör utökad 

rådgivning. Det öppnar även upp möjligheten att lägga mer tid på viktigare delar såsom 

bedömningsposter och liknande där det inte handlar om stickprovstagning eller standardiserade 

aktiviteter. Istället kan revisorn då fokusera på de mer komplexa frågorna kring redovisningen. 

 

Grant Thornton  

”En entreprenör som vill betala något finns nog inte” säger respondenten med glimten i ögat. 

Med detta menar hon att de flesta entreprenörer tycker att revisionen är för dyr eftersom de inte 

direkt kan se och värdera vad en revision tillför företaget. Vidare säger hon att det dock blivit 

roligare att få nya kunder sedan lagkravet försvunnit då dessa väljer revision för att de vill och 
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inte för att de måste. Detta exemplifieras med de bostadsrättsföreningar som respondenten från 

Grant Thornton reviderar som inte är revisionspliktiga. I dessa fall menar hon att de väljer 

revision eftersom detta exempelvis kan förenkla försäljningen av framtida lägenheter. Det finns 

även en skillnad mellan stora och små företag där stora företag, till skillnad från små, är mer 

benägna att se värdet i denna kvalitetsstämpel och har större förståelse för det ansvar som 

revisionsbyrån tar genom att skriva under en revisionsberättelse.   

 

”Vi försöker göra en revision som tillför någon form av värde, inte bara göra en revision där vi 

bara letar upp allting som är fel och klagar på det, vi pratar istället om en värderevision”. En 

värderevision förklaras som en revision som innehåller förslag på förbättringar i företaget 

eftersom revisionen då upplevs mer som en rådgivande funktion. I vissa fall menar 

respondenten att det är bättre att avråda kunden från att ha revision och istället lägga sina pengar 

på rådgivning. Detta skulle exempelvis kunna vara en självfinansierad konsult som inte har 

några intressenter förutom möjligtvis skatteverket. Hon menar att man måste titta på det 

enskilda företagets förutsättningar. Vem tittar på denna årsredovisningen? Ska kunden gå med 

den till banken? Ska kunden expandera? Att välja bort revisionen när man försöker växa menar 

respondenten från Grant Thornton dock inte vara någon bra idé då revisorn i sin första revision 

då måste gå tillbaka ett par år för att granska de ingående och utgående balanserna.  

 

Det finns ganska många hjälpmedel för att göra en revision effektiv, säger respondenten från 

Grant Thornton. Som exempel nämns olika analysprogram som hjälper till att hitta avvikelser 

och göra diverse statistiska urval. Det som hon anser vara mindre tidseffektivt är själva 

inmatningen av data till dessa program. Hon menar också att IT-revision i kombination med 

revision av interna kontroller minskar behovet av substansgranskning och blir allt vanligare, en 

metodik hon tror gör revision bättre. Denna arbetsmetodik är dock ovanlig i Sverige eftersom 

de flesta svenska företagen har mindre ekonomifunktioner och därmed är de interna 

kontrollerna inte så omfattande. ”Vi är inte vana vid att kontrollera varandra som man till 

exempel är i USA där det finns dubbelkommando på allting till följd av de skandaler som skett”.   

 

Substansgranskningen innebär att man granskar de faktiska siffrorna och beloppen. Det minsta 

man måste göra är att kontrollera att det finns en specifikation som bekräftar att det belopp som 

framgår i årsredovisningen är rätt. Meningen med granskningen av interna kontroller handlar 

istället om hur man kommit fram till de beloppen som presenteras och vilka kontroller finns det 

på vägen. Då menar respondenten från Grant Thornton att stickproven görs här istället och att 

man då inte behöver kontrollera hur kundfordringarna kommit till. 

 

Deloitte 

Insamling av data nämns som ett tidsineffektivt arbetsmoment vilket dock kan elimineras till 

viss del med hjälp av de tekniska lösningar de använder sig av idag. Respondenten säger att de 

med hjälp av tekniska lösningar även kan ta ”rätt stickprov” och få tid över till att ställa lite 

jobbigare frågor till klienten. ”Vi är effektiva men det kanske leder till en bättre granskning för 

vi är mer på rätt frågor”. 
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Respondenten säger att han inte upplever någon effektivitetsförlust i granskningen på grund av 

förhållningen till ISAs arbetsmetodik. Vidare menar han att revisorn inte behöver genomföra 

vissa granskningsmoment som normalt sett kanske görs i en specifik post, men att det då tydligt 

ska framgå i dokumentationen varför han inte bedömer det nödvändigt. Denna dokumentation 

krävs för att en tredje part ska kunna komma till samma slutsats om han tar del av 

dokumentationen.  

 

 

4.5 Tekniska lösningar i revisionen 

PwC 

Respondenten från PwC tycker att revisionsbranschen är snabb på att anamma ny teknik och 

anser att digitaliseringen i branschen skett under en tämligen kort tid. En utveckling som hon 

tror drivs av PwC snarare än kunderna.  

 

De digitala tjänsterna som används är exempelvis Connect, som gör arbetsprocessen mer 

effektiv på så sätt att större delar av revisionen kan ske på kontoret. Connect är en mjukvara för 

insamling av underlag där revisorn efterfrågar material och där kunden själv kan ladda upp 

dokument. En funktion där smidigheten uppskattas men säkerheten ifrågasätts. Vissa kunder, 

menar respondenten, är oroliga för vem som får tillgång till de dokument som laddas upp i 

denna portal. Vidare säger hon att de är generellt väldigt noga med säkerhet vilket exemplifieras 

av att de inte får uppdatera sina telefoner förrän de fått ett godkännande från högre instans.   

 

Vem som har tillgång till de olika dokumenten i Connect, menar respondenten, går att justera. 

Vilka i revisionsteamet som har tillgång till de olika dokumenten går inte att justera men det 

går att ändra vilka i kundens företag som kan se vad. Exempelvis menar respondenten att vissa 

dokument kanske inte bör vara tillgängliga för alla och därför kan tillgången till dessa begränsas 

utefter behov. Hon påpekar även att denna begränsningen inom revisionsteamet inte bör vara 

nödvändig eftersom samtliga revisorer har tystnadsplikt. Respondenten har i efterhand betonat 

att detta kan komma att korrigeras då GDPR-regelverket träder i kraft.    

 

EY 

Respondenten från EY berättar lite generellt om den tekniska utvecklingen som han har upplevt 

från att ha jobbat nästan uteslutande med pärm och papper, till att ha i princip allting 

elektroniskt. Han menar också att man varit väldigt snabb på att anamma ny teknik och att det 

överlag fungerar väl, men att det som kan vara problematiskt är att övertyga kunderna om de 

positiva effekterna. 

 

Grant Thornton 

Respondenten från Grant Thornton säger att hon under sina år i branschen varit med om stora 

förändringar. Exempelvis berättar hon att de innan digitaliseringen av yrket för några år sedan, 

byggde ut sitt rullarkiv på grund av för mycket pärmar men att detta rum idag istället används 

som pingisrum. Hon menar att denna förändring skett på endast några år men att den främst 
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påverkat de stora byråerna. De mindre byråerna tror hon inte påverkats i samma grad och att 

pärmar fortfarande är vanligt förekommande där. 

 

Kontoret är i dag nästan papperslöst menar respondenten. Hon hänvisar till att deras 

ekonomiservice-funktion är helt digitaliserad med bland annat digitala fakturor, en övergång 

som hon menar tagit bort majoriteten av de tråkiga arbetsuppgifterna. Utmaningen med detta 

anser hon vara introduktion av nya medarbetare, vilket hon förklarar med att stora delar av de 

enklare arbetsuppgifterna försvinner med digitaliseringen och således kvarstår endast de mer 

kvalificerade uppgifterna. En annan utmaning med digitaliseringen menar hon är 

kommunikationen mellan revisorn och kunden. Färre fysiska möten nämns även som en 

potentiell nackdel i den tekniska framfarten, de uteblivna fysiska möten som riskerar att utebli 

om all kommunikation sker digitalt, är viktiga för att bygga kundrelationer. Dessa opersonliga 

kommunikationsmetoder leder till en anonymitet vilket i ett vidare skede tros öka risken för att 

kunder ska lämna. 

 

Grant Thornton använder sig av en kundportal vid namn Webbkontoret som i grunden är byggd 

på Fortnox. Denna portal möjliggör för revisorn att efterfråga dokument som kunden senare 

kan ladda upp. Portalen kan även genomföra vissa analyser och framställa grafer. De använder 

sig även av ett eget revisionsverktyg där man kan göra olika analyser, urval och liknande. 

Respondenten menar vidare att det alltid finns möjligheter till förbättring och menar att en 

önskvärd förbättring hade varit om programmet kunnat behandla större mängder data. 

 

Respondenten på Grant Thornton upplever att branschen förändras relativt snabbt, men att det 

antagligen hade kunnat gå ännu snabbare. Hon tror dock att det är svårt att ändra en bransch 

som är så reglerad i lag som revisionsbranschen är. Till skillnad från exempelvis 

ekonomiservice-funktionen eftersom denna inte är reglerad i samma utsträckning. Denna 

regulation menar hon håller nere farten på utvecklingen eftersom man inte på vägen får tappa 

någon del av det som revisorn intygar när hon undertecknar revisionsberättelsen. Hon känner 

trots det att regleringen hänger med tämligen väl i utvecklingen. 

 

När fråga ställs om praktiska möjligheter till implementering av blockchain inom revision, ger 

intervjuarna exempel på hur det potentiellt hade kunnat underlätta en granskning. Till detta 

säger respondenten: 

 

Vi är ju skeptiska, eftersom vi sätter så mycket på spel när vi ska intyga någonting. 

Vi har läst, jobbat och skrivit ett svårt prov. Det är hela vår yrkeskarriär. Det 

måste vara väldigt, väldigt säkert för att vi ska känna att det här revisionsbeviset 

vi har fått via någon kedja eller nätverk, att de inte går att hacka. 

 

Deloitte 

Respondenten menar att man på deras kontor inte längre jobbar med papper och att deras arkiv 

kommer rivas ut och ersättas av fler kontorsplatser. Vidare jobbar man väldigt mycket med big 

data och analytics vilket möjliggör för revisorn att hitta viktiga avvikelser i en stor mängd data 
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och på så vis kunna minska substansgranskningen. Vidare har de även tillgång till artificiell 

intelligens som kan läsa både skrift och datorskrivet på alla språk. 

 

Respondenten säger att “ny teknik skapar många nya utmaningar”. Exempel på detta kan vara 

blockchain. Han menar att allting som händer i blockkedjan är verifierat, men att det inte 

nödvändigtvis innebär att transaktionerna i denna kedja blivit gällande avtalsrättsligt. Vidare 

menar han att även fast detta inte är ett giltigt juridiskt avtal, så görs det ändå eftersom man är 

där teknologiskt. Till detta berättar han om hur man på Deloitte skriver under sina 

anställningsavtal via exempelvis SMS eller BankID, varav endast BankID är ett vedertaget 

legitimeringssystem. 

 

Respondent tror att framtidens revisor inte kommer att vara en renodlad företagsekonom utan 

snarare någon form av ”hybrid” med kompetens inom både IT och ekonomi, för att bättre kunna 

granska IT-funktioner. Vidare nämns att det uppstår nya utmaningar med nya tekniska lösningar 

såsom nya regelverk, där GDPR nämns, och frågor som: var finns datan och vem har tillgång 

till den? Just regelverken säger respondenten, behöver anpassas efter de nya tekniska 

lösningarna. Generellt tycker respondenten från Deloitte att branschen är bra på att anamma ny 

teknik. Han menar dock att det givetvis kan vara skillnad från de stora till de mindre byråerna 

där de stora byråerna antyds ligga mer i framkant. 
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5 Analys 
I detta avsnitt har det empiriska underlaget analyserats mot uppsatsens teoretiska referensram. 

Analysen har skett i enlighet med de anvisningar vilka framgår i metodavsnittet. Kapitlet är 

disponerat utifrån uppsatsens nyckelord för att bibehålla en tydlig struktur. 

 

5.1 Transparens  

Vi kan se att tidigare forskning har visat att det inte enbart är aktieägarnas intresse i bolaget 

som är av vikt och att olika intressenter har olika syn på hur ett bolag skall förvaltas (Freeman, 

2002). I samtal med respondenterna har dock ett stort fokus lagts på ägarna till bolaget vid 

diskussioner rörande potentiella intressenter. De intervjuade revisorerna upplever även att deras 

och intressenternas bedömning om väsentlighet övergripande överensstämmer. Respondenten 

från Deloitte nämner dock att exempelvis en arbetstagare har annat informationsbehov än en 

aktieägare. Implicit torde detta innebära att det i praktiken är svårt för en revisor att tillgodose 

samtliga intressenters informationsbehov i sin granskning. Detta menar Yermack (2017) kan 

lösas med hjälp av blockkedjan på så sätt att intressenterna själva, med hjälp av rådata, kan 

framställa finansiella rapporter utifrån sina individuella behov. Vidare skriver han att revision 

av finansiella rapporter således blir överflödig och att fokus istället bör ligga på granskning av 

företags rådata.  

 

Respondenten från Grant Thornton menar att de flesta företag är medvetna om att det inte är 

möjligt som revisor att granska allt. De allra minsta företagen vill och förväntar sig däremot 

ofta att revisorn ska granska allt. Detta resonemang stöds av de övriga respondenterna där vi 

ser att de som jobbar med enbart större bolag inte upplever att kunderna har denna förväntan. 

Enligt ISA är det inte revisorns uppgift att granska allt, utan endast det som är av väsentlighet 

(FAR, 2017), vilket samtliga respondenter bekräftar då frågan ställs angående granskningens 

omfattning. Exempelvis säger respondenten från PwC att “läser man revisionsberättelsen säger 

den att allt väsentligt är korrekt, vi säger ju inte att det stämmer, vi säger att allt väsentligt 

stämmer”. Det går dock att se i tidigare forskning att det existerar ett förväntansgap mellan 

intressenterna och revisorerna både gällande granskningens omfattning och vad som är att anses 

som väsentligt (Porter, O'Hogartaigh & Baskerville, 2012). Detta kan tänkas innebära att det 

återfinns intressenter till bolag vilka inte fullt ut är medvetna om granskningens faktiska 

omfattning.    

 

Li (2017) skriver att en tillämpning av blockkedjetekniken hade gjort det möjligt för revisorn 

att granska samtliga transaktioner ett bolag genomför. Utifrån ISAs rekommendationer och 

ovan resonemang, blir emellertid denna funktion irrelevant för en revision då det inte anses 

nödvändigt att detaljgranska en hel population. Respondenterna menar även att de med hjälp 

av analysverktyg uppnår en fullständighet i sin granskning då hela populationen kan analyseras 

även om inte hela populationen detaljgranskas. Det borde dock inte ses som orimligt att anta 

att en mer ingående granskning på hela populationen har fördelar gentemot att endast testa det 

som anses väsentligt, avvikande eller slumpmässigt utvalt, förutsatt att detta kan ske utan större 

tidsåtgång.    
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Under intervjun med respondent från EY framkommer att information i ett öppet nätverk som 

blockchain, ses som ett orosmoment utifrån det faktum att man vill säkerställa att inga 

affärshemligheter hamnar i orätta händer. Denna farhåga finns även i dagsläget. Exempelvis 

nämner respondenten från PwC att kunder har uttryckt oro över vem som får tillgång till de 

uppladdade dokumenten i deras portal. Detta faktum återspeglas i Risius och Spohrers (2017) 

forskning som menar att möjligheten för företag att bibehålla viss sekretess gentemot 

omvärlden är av stor vikt. Teorin inom blockchain är kring detta mycket tvetydig då Gaetani et 

al. (2017) menar att transaktioner kan anonymiseras genom pseudonymer vilket Feld, 

Schönfeld och Werner (2014) inte anser vara en helt tillförlitlig lösning. De skriver att 

inflytande i ett nätverk kan ha en otillräcklig spridning vilket gör det möjligt att spåra 

transaktioner tillbaka till sina avsändare. Det kan därmed ses som ett rimligt antagande att en 

revisors kunder hade uttryckt än större oro i att delge sin dokumentation med ett bredare 

nätverk. 

 

Det finns enligt tidigare forskning belägg för att en mer utförlig rapportering och granskning 

av bolagets rapporter kan minska kostnaden för kapitalanskaffning (Cuadrado-Ballesteros et 

al., 2016; Easley & O’hara, 2004; Deegan & Unerman, 2011). Detta som ett resultat av den 

minskade informationsasymmetrin mellan bolaget och dess intressenter. Två av respondenterna 

bekräftar denna tankegång. Respondenten från PwC menar att även bolag som inte omfattas av 

lagkravet om revision stundtals väljer att betala för det då det kan tänkas ge bättre villkor vid 

ansökan om banklån. Vidare säger respondenten från Grant Thornton att exempelvis 

bostadsrättsföreningar ofta frivilligt väljer att ha revision då det kan underlätta försäljning av 

bostadsrätter. Det finns forskning som visar att blockchain hade kunnat möjliggöra en mer 

utförlig rapportering utefter en intressents specifika informationsbehov och således minska 

informationsasymmetrin ytterligare (Yermack, 2017). Allt annat lika kan detta tänkas bidra till 

en minskad kostnad för kapitalanskaffning för bolag oavsett om de söker kapital på en 

aktiemarknad eller från ett kreditinstitut.  

 

Som tidigare forskning visar har Walmart framgångsrikt applicerat blockkedjetekniken i syfte 

att spåra inköpta varors ursprung (Kshetri, 2018). I intervjun med EY framgår att denna 

funktion fördelaktligen även kan användas för ökad transparens mot revisorn genom att denne 

kan få en tydligare inblick i varors rörelser. Denna möjlighet att kunna följa kostnaderna 

hänförliga till en viss process, menar respondenten underlättar en senare bedömning av 

varulagret. Denna post som explicit omnämns som svår en post att granska av två respondenter. 

 

 

5.2 Säkerhet 

Vi ser i teorin att en långvarig relation mellan en klient och revisor kan tänkas försämra 

revisorns objektivitet och således äventyra kvaliteten i granskningen (Svanberg & Öhman, 

2015). Uppsatsens empiri indikerar emellertid att revisorer idag har blivit bättre på att 

ifrågasätta sina kunder och ser till att hålla en armlängds avstånd i affärsrelationen. Oavsett om 

denna problematik är väsentlig för säkerheten i en revision eller ej är det dock rimligt att anta 

att det inte hade påverkats av en blockchainbaserad lösning. Respondenten från Deloitte belyser 
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detta när han säger att även om blockchain tillämpas så behöver de ändock granska hur denna 

har upprättats för att säkerställa att dess flöde är slutet, en granskning lik den som sker avseende 

de interna kontrollerna. Någon form av manuell granskning och ställningstagande är därmed 

troligen svårt att helt eliminera och således kommer en revision alltid innehålla subjektiva 

inslag. 

 

Respondenten från Grant Thornton menar att IT-revision i kombination med revision av interna 

kontroller kommer minska behovet av substansgranskning. Detta ses som något positivt och 

hon tror att detta kommer få större genomslag i framtidens revision. Respondenten från EY 

bekräftar dessa tankegångar samtidigt som båda respondenterna poängterar att alla bolag inte 

har relevanta interna kontroller. “För att vi ska kunna granska interna kontroller så måste dem 

ha det”, säger respondenten från EY. Empirin visar att interna kontroller i framtiden kommer 

bli en allt viktigare komponent och med hänseende till detta säger respondenten från Deloitte 

att framtidens revisor kommer övergå från att vara en renodlad företagsekonom till att även ha 

kompetenser inom IT. Vilket är i enlighet med vad Raphae (2017) hävdar om yrkesrollens 

framtid. Det anses därmed vara ett rimligt antagande att vikten av denna granskning i framtiden 

kommer öka. Adoptionen av blockchain kommer inte heller kunna minska detta behov menar 

respondenten från Deloitte, då man fortsatt måste granska kedjans konfiguration. I dagsläget 

ser vi i forskningen att det förekommer brister i granskningen av de interna kontrollerna 

(PCAOB, 2012) vilka blir än mer avgörande i de fall man minskar substansgranskningen i syfte 

att ge utrymme till större granskning av de interna kontrollerna. I framtiden torde det därför 

vara av stor vikt att denna typ av granskning håller hög kvalitet.  

 

Teorin belyser att det är en viktig del i arbetet som revisor att säkerställa dokuments äkthet 

(Kairos Future & FAR, 2016). Deloitte har i detta hänseende genomfört en blockchainlösning 

för att snabbare kunna genomföra denna process (Li, 2017). Vår empiri visar dock att revisorer 

inte anser denna process vara tidsödande eller speciellt svår då man exempelvis tämligen enkelt 

kan göra detta genom direkt korrespondens med den berörda tredje parten. Frågan om 

effektivitets- och säkerhetsvinsten i en eventuell blockchainlösning avseende denna process kan 

därmed tolkas som att den inte är efterfrågad i någon större utsträckning av revisorer i dagsläget. 

Samtidigt visar även forskningen att en etablerad blockchainlösning inte nödvändigtvis hindrar 

uppladdning av redan manipulerade dokument (Yli-Huumo et al., 2016). Detta då nätverkets 

övriga noder inte nödvändigtvis kan se huruvida dokument är manipulerade eller ej.  

 

Det starka säkerhetskrav som en revisor har på deras revisionsbevis inom en revision, illustreras 

av respondenten från Grant Thornton: 

 

Vi är ju skeptiska, eftersom vi sätter så mycket på spel när vi ska intyga någonting. 

Vi har läst, jobbat och skrivit ett svårt prov. Det är hela vår yrkeskarriär. Det 

måste vara väldigt, väldigt säkert för att vi ska känna att det här revisionsbeviset 

vi har fått via någon kedja eller nätverk, att de inte går att hacka. 

 

Forskningen visar att säkerheten inom blockchain kan komma att äventyras då den godtyckligt 

kan manipuleras i de fall kedjan utsätts för en 51%-attack (Li et al., 2017). Detta innebär att 
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säkerheten i en sådan lösning inte nödvändigtvis är tillräckligt betryggande för att en revisor 

skall kunna bedöma den som ett starkt revisionsbevis. Respondenten från Deloitte säger att: 

“Folk bryter sig in och hackar Facebook. Varför skulle det inte gå att hacka en blockchain?”, 

vilket även detta tyder på en viss skepsis mot att säkerheten skulle vara ogenomtränglig. Trots 

denna tveksamhet gentemot säkerheten i somliga tekniska lösningar, menar respondenterna att 

branschen överlag är snabb på att anamma ny teknik och att utvecklingen på senare år har gått 

väldigt fort. Det som dock kan tänkas hämma utvecklingstakten är det faktum att branschen är 

hårt reglerad, vilket nämns av respondenten från Grant Thornton. Detta kan även tänkas komma 

att utgöra ytterligare ett hinder inför en potentiell implementering av blockchainlösningar i 

revisionsbranschen. 

 

Forskning visar att tidspressen kan ha en stor påverkan på revisionskvaliteten och att specifikt 

juniora revisorer kan tänkas påverkas av en tight budget eller tidspress (Cianci & Bierstaker 

2009; Christensen et al., 2015; Caramanis & Lennox, 2008). Blockchain kan komma att 

effektivisera insamlingen av revisionsbevis (Li, 2017) vilket i sådana fall har potential att 

minska tidspressen och således även minska säkerhetsbrister hänförliga till detta. 

Respondenterna är dock eniga i att även om tidspressen stundtals är påtaglig så gör man det 

som behöver göras i enlighet med ISAs och de interna byråernas riktlinjer utan att kompromissa 

granskningens omfattning. Respondenten från Grant Thornton menar även att tidspress kan 

motivera revisorer att identifiera smarta och tidsbesparande lösningar för att inhämta tillräckliga 

revisionsbevis. Ur detta kan tänkas att en implementering av blockchainteknologin i samband 

med en revision inte hade inneburit några större fördelar ur säkerhetsaspekten men möjligen 

genererat effektivitetsvinster i datainsamlingsprocessen. Till empirin finns dock anledning att 

vara kritisk då frågan i detta fall kan anses som känslig. Detta då respondenterna kan antas ha 

visst intresse av att inte belysa brister i dagens revisionsmetodik. Med hänseende till detta kan 

det finnas anledning att tro att även säkerheten i en revision kan påverkas positivt med hjälp av 

blockkedjetekniken. 

 

Ur empirin framgår tydligt att intäkterna ofta är en post av väsentlig betydelse i en revision. 

Respondenten från EY belyser detta då han säger att “intäkter är alltid en väsentlig del i vår 

revision”. Respondenten från Grant Thornton menar även att just intäktsgranskningen kan vara 

en svår post att bedöma då riskens övergång inte alltid är lätt att fastställa. I den teoretiska 

referensramen framgår även att bolag inte sällan har incitament till att påverka i vilken period 

intäkter och kostnader redovisas (Caramanis & Lennox, 2008; Graham, Harvey & Rajgopal, 

2006). Det framgår även att bolag har en större möjlighet att få igenom intäktsökande 

periodiseringar då revisorer jobbar under större tidspress (Cianci & Bierstaker 2009). 

Blockchains potential att kraftigt minska möjligheterna för bolag att manipulera intäkts- och 

kostnadsredovisningen möjliggör en revision med högre tillförlitlighet (Yermack, 2017). Dock 

kommer intäktsredovisningen fortsatt innehålla poster som kräver professionell bedömning 

vilket lämnar visst utrymme för manuell påverkan på redovisningen. Respondenten från 

Deloitte menar att även om tekniken inte kan göra bedömningar, kan den underlätta 

beslutsfattandet genom att framställa gediget informationsunderlag. 
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De respondenter som jobbar med stora och börsnoterade bolag anser inte att felaktigheter i 

kostnads- och intäktsredovisningen avseende periodisering är vanligt förekommande. De 

respondenter som däremot jobbar med mindre kunder anser att det är vanligare. Detta kan 

tänkas bero på en okunskap hos de mindre kunderna gällande de komplexa 

redovisningsreglerna. Oavsett om felaktigheter i redovisningen beror på okunskap eller 

avsiktlig manipulation kan blockckhain till viss del förhindra detta. 

 

 

5.3 Effektivitet  

Respondenterna enas i mångt och mycket om att kunderna inte ser revisionen som något 

kostnadsbetungande. Här noteras dock skillnader mellan stora och små bolag där respondenten 

från Grant Thornton lite skämtsamt säger att “en entreprenör som vill betala något finns nog 

inte”, eftersom de inte alltid ser nyttan av att ha en revision. Både hon och respondenten från 

PwC nämner dock att de har icke revisionspliktiga kunder som är villiga att betala för en 

revision då det anses ge en kvalitetsstämpel som kan bidra till bättre anseende hos deras 

intressenter. Mervärden i en revision är också något som framkommer ur empirin som kan 

tänkas ha en dämpande effekt på kostnadsfokuseringen. Teorin visar också att bolag kan se 

stora värden i de övriga tjänster som erbjuds i samband med revisionen (Fontaine & Pilote, 

2012). Detta är något som empirin bekräftar. “Vi försöker göra en revision som tillför någon 

form av värde, inte bara göra en revision där vi bara letar upp allting som är fel och klagar på 

de, vi pratar istället om en värderevision”, säger respondenten från Grant Thornton. Dessa typer 

av värden är ofta i form av rådgivning gällande exempelvis processer, beskattning och 

redovisning. Detta styrks även av respondenten från PwC som betonar vikten av att kunna skapa 

värden för kunden då hon menar att revisionen gått från att vara enbart lagstadgad till att bli 

mer styrd av efterfrågan. Även respondenten från EY säger att det finns vinning i att 

effektivisera revisionsarbetet för att ge revisorn mer utrymme att tillföra mer värdeskapande 

aktiviteter för kunden. 

 

Teorin menar att blockkedjetekniken möjliggör en mer effektiv revision (Fanning & Centers, 

2016; Kairos Future & FAR, 2017), vilket vidare kan generera en lägre kostnad för kunderna 

(ICAEW, 2017). Detta hade kunnat möjliggöra att en revisor kan få mer tid över till att bringa 

mervärde åt dennes kunder och fokusera mer på komplexa redovisningsfrågor, vilket 

respondenten från EY betonar som viktiga aktiviteter i en granskning. Samtliga respondenter 

menar att poster som innehar ett stort behov av professionell bedömning är de poster som löper 

störst risk för eventuella felaktigheter. Det kan därmed tänkas att blockchainteknologin även 

kan frigöra mer tid till granskning av just dessa poster och därmed minska eventuella 

felbedömningar. 

 

Respondenternas byråer använder sig av olika former av portaler. De kan där efterfråga material 

från deras kunder och kunderna kan sedan själva ladda upp detta till revisorns åtkomst. Denna 

lösning möjliggör enligt respondenterna en effektivitetsvinst då revisorn inte fysiskt behöver 

inhämta underlag och större delar av revisionen kan ske på kontoret. Blockchain har möjlighet 

underlätta detta ytterligare i de fall då bolagets transaktioner har skett genom denna kedja 
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eftersom samtlig information i en blockkedja är offentlig för nätverkets medlemmar 

(Nakamoto, 2008). Detta hade kunnat innebära att revisorn som medlem i kundens nätverk får 

tillgång till allt som kan tänkas vara av relevans, utan att behöva efterfråga det. Det hade även 

medfört att kunden själv inte behöver lägga tid på att ta fram rätt underlag åt revisorn, vilket 

Herda och Lavelle (2013) menar har negativ inverkan på inställningen gentemot revisionen. 

Som kontrast till detta nämner dock respondenten från Grant Thornton att det finns en risk i att 

all kommunikation sker digitalt. Hon menar att de fysiska mötena är viktiga för att bygga goda 

kundrelationer och ser en risk i att kunder har lättare att lämna en byrå de inte har någon 

anknytning till.     

 

Vi ser att empirin har något skilda åsikter gällande tidsåtgången i substansgranskningen. 

Respondenten från Deloitte menar att de med hjälp av dagens tekniska lösningar kan göra att 

de inte behöver ta så många stickprov som man gjorde förr. I detta sammanhang nämns också 

att en tidseffektiv granskning inte görs på bekostnad av säkerheten då respondenten säger att 

“vi är effektiva men det kanske leder till en bättre granskning för vi är mer på rätt frågor”. 

Respondenten från PwC säger att olika former av stickprovstagning kan upplevas som en 

tidsödande process i granskningen. På snarlikt vis menar även respondenten från EY att stora 

mängder stickprov kan upplevas som jobbigt även för kunden men att det finns tekniska 

lösningar för att minska behovet av dessa. Gemensamt för samtliga respondenter är dock att en 

minskning av substansgranskning utan att kompromissa med säkerheten, ses som något 

önskvärt. Detta kan även göras genom saldoförfrågningar mot tredje part. Teorin visar att dessa 

förfrågningar med hjälp av blockchain kan göras i realtid mot samtliga aktörer i nätverket 

(Fanning & Centers, 2016). Detta hade inneburit en möjlighet att stämma av samtliga skulder 

och fordringar ett bolag har utan att behöva genomföra en extern förfrågan, förutsatt att även 

dessa bolag befinner sig i samma nätverk. Denna avstämningen kan således leda till att samtliga 

med insyn i nätverket kan vara säkra på att saldot i balansräkningen i dessa företag är rätt och 

riktig då nettot av samtliga fordringar och skulder är noll oavsett vid vilken tidpunkt man 

granskar redovisningen. Denna typ av totalavstämning kräver dock att transaktionerna skett 

mellan företag inom samma nätverk. 
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6 Diskussion 
En diskussion förs i detta avsnitt kring studiens resultat utifrån uppsatsens problemformulering 

och syfte vilken nyanserar och konkretiserar uppsatsens resultat. 

 

Vi har i analysen identifierat områden där blockchaintekniken hade kunnat ha en positiv effekt 

på revisionens säkerhet, transparens och effektivitet. Det framkommer att blockchain kan 

användas som verktyg för att skapa mer transparens ut mot bolagets intressenter och att det 

rimligen kan leda till minskad informationsasymmetri och billigare kapitalanskaffning. Detta 

då det kan finnas skäl att misstänka att revisorer i sin granskning inte alltid kan ta hänsyn till 

samtliga intressenters informationsbehov i en revision. Blockchain kan här skapa en möjlighet 

för en bredare population att få tillgång till väsentlig rådata och således ta del av den 

informationen de själva anser vara essentiell för deras beslutsfattande. Hur denna tillgång ska 

kunna förmedlas via blockchain utan att riskera att interna hemligheter läcker ut är dock fortsatt 

en utmaning för tekniken. Här ser vi att det i dagsläget finns lösningar men att det har väckts 

kritik till huruvida de är tillförlitliga eller ej. 

 

Blockkedjetekniken kan även möjliggöra en granskning av transaktioner och varors rörelser på 

ett annat sätt än vad som är möjligt med dagens revisionsmetodik. Detta då tekniken bygger på 

att samtliga transaktioner ackumuleras i en kedja som inte går att manipulera. Således går det 

att se detaljerad information gällande alla transaktioner i denna kedja fram till dagens datum. 

Detta kan underlätta granskningen av poster som normalt bedöms som komplexa och ge ett 

bättre informationsunderlag till revisorn.  

 

Blockchainlösningar inom revisionen kommer troligen inte kunna eliminera behovet av den 

professionella bedömning som ligger till grund för en stor del av redovisningens mer komplexa 

delar. Det är därmed rimligt att anta att tekniken inte heller kommer kunna ha någon större 

effekt på säkerheten i detta avseende, då en viss subjektivitet måste kvarstå i granskningen. 

Vidare kommer även revisorn vara tvungen att granska blockkedjans konfiguration och således 

är det inte rimligt att anta att revisorns arbetsuppgift kommer bli obsolet eller automatiseras 

bort enbart med hjälp av denna teknik vilket delar av teorin vill antyda. Det som framkommer 

ur empirin är dock att denna typ av granskning av interna kontroller kommer få allt större 

utrymme i syfte att uppnå tidsbesparingar avseende den mer ineffektiva detaljgranskningen. Vi 

ser därför ett behov av att säkerställa att säkerheten i denna granskning håller hög kvalitet och 

att revisorer idag och i framtiden således kommer behöva ha en större kompetens inom IT. 

 

Vi noterar även att det finns områden där litteraturen ser användningsområden för blockchain 

att förbättra vissa aktiviteter i en granskning men som inte stöds av empirin. Exempel på detta 

är kontroll av dokuments äkthet som inte är speciellt tidskrävande eller svårt med dagens 

revisionsmetodik. Det bedöms därför inte heller föreligga något större behov för 

implementering av blockchain enbart i detta syfte. Vidare framkommer att revisorer i enlighet 

med professionens krav är naturligt skeptiska till säkerheten i tekniska lösningar. De tar stora 

risker när det gör ett uttalande och måste därför känna stor tillit till att deras revisionsbevis är 

inhämtade på ett sätt som minimerat risken för manipulerat innehåll. Blockkedjeteknikens 
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säkerhetsaspekter har i litteraturen nämnts som en av dess största fördelar då transaktioner inte 

kan manipuleras när de väl blivit validerade av samtliga noder i nätverket. Dock finns det inget 

i dagens läge som på ett effektivt vis hindrar uppladdning av redan manipulerad information 

och det finns även centraliseringsproblem som kan öka risken för 51%-attacker i nätverk, vilket 

sammantaget ifrågasätter blockchains faktiska säkerhet.  

 

Blockchain kan möjliggöra stora effektivitetsvinster i granskningen i form av 

motpartsavstämningar i realtid mot andra bolag i samma nätverk. Detta är troligen den enskilt 

största fördelen som tekniken kan bringa revisionsbranschen då denna typ av avstämning ger 

väldigt tillförlitlig och potentiellt helt fullständig information om bolagets transaktioner med 

övriga bolag. Sprunget ur samma logik kan effektivitetsvinster därmed uppstå då revisorn inte 

behöver begära in underlag från kunden då dessa underlag kan hämtas direkt från blockkedjan. 

Dessa potentiella effektivitetsvinster kan tillåta revisorn att spendera mer tid på komplexa 

redovisningsfrågor och värdegenererande aktiviteter, såsom olika former av rådgivning. Vidare 

kan det även tänkas bidra till att minska den tidspress som förekommer i branschen.  Dessa 

funktioner är dock endast möjliga i de fall då transaktionerna sker mellan bolag i samma 

nätverk. Baksidan av de effektivitetsvinster som blockchain och många andra tekniska 

lösningar kan generera är att fysiska möte mellan kunder och revisorer minskar. Detta nämner 

empirin som något negativt i det faktum att relationen blir mer opersonlig och det kan tänkas 

göra det svårare för byråer att behålla kunder.  

 

Gemensamt med många av blockchains potentiella fördelar gällande säkerhet, transparens och 

effektivitet i revisionen, är att det förutsätter att tekniken appliceras av det granskade bolaget 

och de parter dem gör affärer med. Liknelse kan dras till e-mail som är ett effektivt sätt att 

kommunicera, men endast i de fall dem du vill kommunicera med har internet. En av uppsatsens 

respondenter säger att “när blockchain kommer ut till våra klienter, när dem börjar använda 

blockchain, då behöver vi också anpassa revision till att kolla flöden i blockchain”. Detta 

exemplifierar det faktum att någon behöver ta första steget i denna utvecklingen och att man 

initialt inte nödvändigtvis kommer ha stora fördelar av det förrän dess användning adopteras av 

en bredare population. 

 

I figuren nedan (se figur 4) illustreras de slutsatser som diskussionen mynnat ut i kategoriserade 

efter nyckelord. Positiva effekter presenteras med plustecken (+), negativa med minustecken (-

) och neutrala med noll (0). 

 

 

 



 43 

   

Transparens Säkerhet Effektivitet 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

Mer tid över till 

granskning av komplexa 

frågor 

 

Mer tid över till 

mervärdesaktiviteter 

 

Lägre kostnad för 

kunden 

 

Motpartsbekräftelser via 

blockchain 

 

Sämre kundkontakt 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

Säkerhetsfrågor avseende 

blockchain 

 

Revisorers subjektivitet i 

granskningen kvarstår 

 

Spridning av 

affärshemligheter 

 

Säkerhetsrisk flyttas från 

substansgranskning till 

granskning av interna 

kontroller 

 

Kontroll av dokuments 

äkthet 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Individanpassat 

informationsunderlag 

 

Billigare 

kapitalanskaffning 

 

Minskad 

informationsasymmetri  

 

Följa transaktioner och 

varors rörelser 
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7 Slutsats 
Detta avsnitt redogör kortfattat för uppsatsens slutsatser. Dessa är redovisas utefter de 

genomgående nyckelorden. Här presenteras även förslag på vidare forskning och en kort 

presentation av det bidrag som uppsatsen genererat.  

 

Syftet med denna uppsats var att skapa en förståelse för hur revisionsbranschen kan påverkas 

av blockchaintekniken utifrån tre aspekter: säkerhet, transparens och effektivitet. Detta har 

studerats med hjälp av genomförandet av fyra intervjuer med yrkesverksamma revisorer på 

stora revisionsbyråer i Sverige vilket har bringat ett empiriskt underlag som kunnat analyseras 

mot vår teoretiska referensram.  

 

Resultatet av studien visar att användningen av blockkedjetekniken inom revisionen kan 

generera bättre beslutsunderlag för intressenter genom att göra det möjligt för intressenter att 

med hjälp av rådata själv sätta samman finansiella rapporter utefter deras individuella behov. 

Tekniken kan potentiellt även möjliggöra en snabbare och billigare revision med hjälp av 

effektivare saldoavstämningar mellan företag vilket i ett vidare skede frigör mer tid för revisorn 

att fokusera på arbetsuppgifter som kunden anser vara mer värdeskapande. Det framgår dock 

att tekniken på säkerhetspunkterna är att anse som juvenil och att potentiella säkerhetsbrister 

finns vilket inte kan accepteras av revisorer. 

 

Dessa effekter som blockkedjetekniken kan tillbringa revisionen kräver dock att större delar av 

företags transaktioner sker genom och med aktörer i samma nätverk. Det krävs således för att 

uppnå de effekter som nämns i ovan, att ett kluster av handlade bolag implementerar tekniken.  

 
 

7.1 Vårt bidrag 

Uppsatsen har bidragit till att nyansera de möjligheter som blockkedjetekniken kan bringa 

revisionsbranschen. Den kan även tänkas ge en djupare förståelse för vilka hinder som finns för 

implementeringen och även vilka möjligheter som hade kunnat genereras genom dess 

användning. Vidare har det även noterats potentiella trender inom branschen och hur yrket kan 

komma att påverkas. Detta kan tänkas vara intressant för både aspirerande revisorer och för 

utbildningsväsendet, vilka kan vara intresserade av professionens förändrade kompetenskrav. 

Vår förhoppning är dels att denna uppsats skall agera som en mer realistisk motkomponent till 

den något upphaussade diskussionen som råder kring blockchains påverkan på 

revisionsbranschen, men även att den skall bidra till att diskussionen når ut till en bredare 

publik.    

 

 

7.2 Vidare forskning 

Uppsatsens slutsats är grundad i den forskning som funnits tillgänglig i skrivandets stund, vilket 

kan anses vara bristfällig i det avseende att forskningsområdet saknar empiriskt underlag. Vi 

har därför sökt att skapa en praktisk bild av hur blockchain kan påverka revisionsbranschen 
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genom att inhämta detta empiriska underlag från andra områden där tekniken har 

implementerats. Detta kan anses vara suboptimalt då det inte är säkerställt att dessa samband 

avseende teknikens effekter ter sig identiska i revisionsbranschen. Det har ändock genererat en 

slutsats vilket i mångt och mycket går att anse som mer praktiskt förankrad än mycket av den 

tidigare forskningen på området som haft en större spekulativ prägel (ex. Brandon, 2016; Li, 

2017; Fanning & Centers, 2016).  

 

Framtida forskning inom området behövs för att bättre undersöka hur en implementering av 

tekniken kan gå tillväga och hur tekniken skall kunna konvergera med de rådande regulatoriska 

kraven. Fallstudier inom ämnet hade troligen kunnat generera ett än mer praktiskt applicerbart 

resultat.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledande: Berätta lite om dig själv och din bakgrund inom revision. 

 

Allmänna BC frågor: 

- Hur mycket kunskap inom Blockchain skulle du estimera att det finns inom 

revisionsbranschen? 

- Hur tror du att Blockchain kommer påverka revisionsbranschen? 

 

Revision 

Transparensfrågor 

- I hur stor utsträckning tror ni att era kunder förväntar sig att ni ska kunna hitta alla 

avvikelser och att ni granskar allt?  

- Tror ni att er bedömning av vad som är väsentligt i revisionen skiljer sig från era 

kunder eller dess intressenter?  

 

Säkerhetsfrågor 

- Vad är de vanligaste bristerna i en revision enligt er? 

- Vad ser du för generella problem med dagens revisionsmetodik?   

- Är kontrollerna av dokumentets autencitet tidskrävande eller svårt?  

- Är manipulerade/försvunna dokument vanligt förekommande? 

- Tror du att tidspress inom revisionsbranschen påverkar själva granskningen?  

- Hur vanligt är det att intäkter eller kostnader tas upp i en period då de inte skulle ha 

redovisats enligt rådande regelverk? (Earnings management)  

 

Effektivitetsfrågor 

- Anser era kunder att (pliktigt) revision är dyrt? Skiljer det sig mellan mindre och 

större bolag?  

- Vad är det för typ av aktiviteter i granskningen som ni anser är tidsineffektiva? 

 

Tekniska lösningar 

- Vad använder ni för tekniska lösningar? Vad ser ni för för- och nackdelar med dessa? 

Använder ni molntjänster och i sådana fall hur? 

- Vad ser du som de största bristerna med användandet av ny teknik inom revisionen?   

- Upplever du att branschen generellt är snabb på att  anamma ny teknik? Varför, varför 

inte? Exempel? 
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