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Sammandrag: Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka faktorer som 
påverkar den upplevda nyttan av RPA inom revision. En syntes för hur en 
implementering av RPA görs framgångsrikt har utformats från tidigare forskningar 
om hur implementeringar görs och var svagheterna i processen finns. Utöver det att 
implementeringen av RPA granskas, kommer avhandlingen även behandla frågor 
gällande vilka fördelarna och nackdelarna är i användningen av RPA, revisorers 
förhållande till teknologin samt hur revision kan tänkas att se ut i framtiden.  

Respondenterna är anställda inom revisionsföretag som studeras utgående från 
avhandlingens egen syntes. Avhandlingens syfte besvaras genom en empirisk studie 
som baseras på sex intervjuer. Litteraturgenomgången kring avhandlingens centrala 
ämnen utgör grunden för empirin. Avhandlingens respondenter väljs ut då de 
uppfyller specifika krav som bland annat arbetsuppgift och bekantskap med RPA.  

Resultaten från intervjuerna är att implementeringen följer tydliga mönster och 
misslyckas sällan enligt avhandlingens respondenter. RPA projektet inleds då ett 
behov identifieras som följs av en planeringsfas. Efter planeringsfasen börjar 
skapandet av demoversioner som slutligen resulterar i en färdig robot. Sista steget i 
implementeringen är att kommunicera ut den till användarna vilket upplevs vara en 
utmaning. Ännu en utmaning med RPA är att den inte kan användas med alla 
informationssystem. Revisorers egna åsikter bidrar också till ifall RPA anses vara 
nyttig och hämta mervärde för företaget. Respondenternas slutsats är att alla upplever 
att RPA hämtar mervärde och är nyttiga för företagen. Den gemensamma åsikten är 
också att robotik och teknologier kommer att ändra på revisionsyrket i framtiden men 
ett behov för revision och revisorer kommer även att finnas i framtiden. 
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1 INLEDNING 

Hållbarhet, automatisering och digitala lösningar är viktiga verktyg att bemästra för 

företagens utveckling. Hela yrkesgrupper går igenom omstruktureringar av 

arbetsuppgifter, vilket tvingar dem att hålla sig uppdaterade på nya metoder och 

teknologier, som gör ett framträdande på arbetsmarknaden. För att företag idag skall 

kunna vara konkurrenskraftiga och relevanta är de tvungna att tillämpa nya teknologier 

och metoder. (Eulerich, Pawlokowski, Waddoups & Wood 2021) 

Ett flertal företag, stiftelser och föreningar, oberoende av storlek, går årligen igenom en 

granskningsprocess. Granskningsprocessen utförs av en revisor som företaget anlitar. 

Revisorn granskar finansiella rapporter och annan relevant dokumentation för att sedan 

rapportera ifall årsredovisningen ger en sann och rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning. Revision går till stor del ut på att utföra liknande, rutinartade 

granskningsprocesser som är många till mängden. (Jensen & Meckling 1976) För att 

underlätta genomgången av kundens material har olika tekniska hjälpmedel 

introducerats. Ett hjälpmedel som nyligen har börjat tillämpas är automatisering av 

arbetsuppgifter med hjälp av robotik även kallad RPA, Robotic Process Automation. 

Fördelen med att använda robotar tillsammans med traditionella arbetssätt är flertal.  

En fördel är att repetitiva och tidskonsumerande arbetsuppgifter kan göras med hjälp av 

robotik och de anställda kan lägga tid på svårare frågor som kräver mänskligt omdöme. 

Automation kunde användas i 800 olika yrken och kunde automatisera över 2000 

arbetsuppgifter. (Moffit & Vasarhelyi 2018) 

Idag har RPA blivit populärt inom bankväsendet, försäkringsbranschen, HR och 

företagsekonomin. Denna metod har vuxit i utsträckningen eftersom RPA har 

möjligheten att processerna data snabbare och effektivare än en människa. Robotik är 

förväntad att växa i utsträckning inom en nära framtid tack vare fördelarna den hämtar. 

Robotik utnyttjas redan inom ekonomistyrning, framför allt bokföring, men den används 

inte i samma utsträckning inom revisionsbranschen. (Huang & Vasahelyi 2019) 

Det finns ett flertal orsaker till att RPA inte tillämpas i en stor utsträckning inom 

revision, till exempel olika regleringar som revisionen följer och grundar sig på har inte 

behandlat RPA till en stor utsträckning. Det finns också missuppfattningar gentemot 

robotik inom revisionsbyråer. En missuppfattning är att roboten kommer att ta över alla 

anställdas jobb. En till missuppfattning är att den är svår att implementera och att den 

inte hämtar någon nytta för verksamheten.  (Huang & Vasarhelyi 2019) 
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1.1 Problemdiskussion 

Då teknologin utvecklades, underlättades revisorers arbete genom att analyseringen av 

materialet effektiverades. Eftersom revisorers kunder och revisorer använder olika 

datasystem krävs det manuell arbetskraft för att integrera data från de olika 

datasystemen, vilket är tidskonsumerande. För att effektivera tidsanvändningen samt de 

repetitiva arbetsuppgifterna kan RPA utnyttjas. Robotik har använts en längre tid inom 

ekonomistyrning men utnyttjandet av RPA har inte använts till full utsträckning inom 

revision. Genom att utnyttja RPA kan data från olika system samlas ihop och en 

helhetsbild skapas. Att implementera robotik i sin verksamhet bidrar till effektivisering 

av arbetet samt ekonomiska besparingar.  (Moffit et al 2018) 

Syftet med RPA är att automatisera uppgifter som människor tidigare har gjort. RPA kan 

jämföras med macron man kan skapa i Microsoftsystemet Excel, men RPA är inte 

begränsat till ett program. Robotik kan utnyttjas för syften såsom bokningar på ERP, 

Enterprise Resource Planning, (svensk översättning = affärssystem) läsning och 

skickande av epost eller till exempel öppnande av dokument och samlande av den 

viktigaste informationen från det roboten läst från dokumentet. Mogna och repetitiva 

arbetsuppgifter såsom lönehantering, kundfordringar och leverantörsbokningar går lätt 

att automatisera. Uppgifter som kräver professionell bedömning bör däremot inte 

automatiseras. (Huang & Vasarhelyi 2019) 

Enligt en studie av Hindle, Lacity, Willcocks och Khan (2018) kan revisionsbyråer som 

utnyttjar RPA ha en konkurrensfördel över revisionsföretag som inte utnyttjar robotik i 

sin verksamhet. Ifall RPA används rätt kan den öka på revisionens kvalitét, öka ROI, öka 

verksamhetens flexibilitet samt öka värdet för företaget. I samma studie framkommer 

det att cirka 30–50% av alla RPA projekt misslyckas. Implementeringen kan misslyckas 

på grund av flera orsaker till exempel en fel bedömd implementeringstid, för lite 

beräknad arbetskraft eller att man valt fel strategi. (Hindle, Lacity, Willcocks och Khan, 

2018) 

Robotik är ett ämne som nyligen har börjat intressera revisionsbranschen. Detta 

eftersom revisorerna skulle kunna utnyttja RPA för att utföra arbetsuppgifter som till 

exempel avstämningar av konton och därmed får revisorerna mera tid att analysera 

information som kräver professionell skepticism och noggrannare granskning. Då 

arbetsuppgifter som kräver mycket tid automatiseras och revisorerna har mera tid att 

granska och analysera det väsentliga kan detta leda till högre kvalitet på revisionen. I en 
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undersökning gjord av Cooper, Holderness, Sorensen och Wood (2020), utnyttjar Big4 

robotik men inte till dess fulla potential i extern revision. I stället används robotik i 

områden såsom skatter och konsultering. Eftersom revision följer mycket regleringar 

och yrket kräver riskbedömning har utvecklingen av robotik i extern revision inte 

tillämpats till den utsträckningen som önskats. (Cooper et al 2020) 

Enligt en studie av Huang och Vasarhelyi (2019) finns det flera orsaker till att RPA inte 

är implementerat i en stor utsträckning. Revisorer kan ha valt att inte implementera RPA 

eftersom de anser att teknologin är överskattad. Ett annat skäl till att de inte tagit RPA i 

bruk är eftersom de inte har någon som vägleder dem igenom 

implementeringsprocessen. Ett tredje skäl är att det inte finns tillräckligt med kunskap i 

vilka områden RPA kan utnyttjas. Inom intern revision används RPA endast av 2–13% 

av alla revisionsteam. Det finns även bevis på att endast 50% av alla implementeringar 

lyckas. Även inom extern revision finns det bevis på hur låg procent av 

implementeringen av robotik som lyckas. Dessutom är extern revision mycket efter i 

användandet av robotik i jämförelse med redovisningsföretag. Då implementeringen 

misslyckas eller någon av faktorerna är fel uppskattade upplever företag att de inte 

uppnår den förväntade nyttan av robotiken. (Huang & Vasarhelyi 2019) 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka faktorer som påverkar den upplevda 

nyttan av RPA inom revision.  

1.3 Metod och avgränsningar 

Forskningen kommer att göras i form av intervjuer. Intervjuobjekten kommer att vara 

anställda som har kunskap av RPA inom ett revisionsföretag. Materialet som samlas in 

kommer från företag vars huvudsyssla är revision. Ett annat intervjuobjekt är en 

verkställande direktör för ett företag som skapar RPA lösningar för företag. 

 Avhandlingens empiriska undersökning görs som en kvalitativ undersökning. Studien 

fokuserar på revisionsföretags verksamhet i Finland. Orsaken till att endast 

revisionsbranschen i Finland har valts som forskningsobjekt är att resultaten är 

jämförbara med varandra om man följer samma bransch i ett land.  

1.4 Disposition 

Det andra kapitlet inleds med en presentation av agentteorin. Efter att agentteorin 

behandlas introduceras revision och hur revisionen kommer att se ut i framtiden. 
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Efter agentteorin och revisionen behandlas RPA i kapitel tre. Olika aspekter som handlar 

om RPA kommer att behandlas såsom kostnaden, arbetsuppgifterna, möjligheterna och 

RPA kombinerat med andra teknologier. I slutet av kapitlet kommer olika 

implementeringsteorier att presenteras. 

Det fjärde kapitlet introducerar forskningsfrågorna och den egna syntesen som är skapad 

baserad på tidigare implementeringsteorier. Efter det följer en beskrivning om 

respondenterna, datainsamlingen och analysmetoden. 

Det femte kapitlet handlar om resultatanalysen. Detta kapitel inleds med 

implementeringen av RPA och utmaningarna och möjligheterna med processen. Efter 

implementeringen av RPA introduceras revisorernas åsikter om robotiken. Sedan följer 

kapitlet om vilka utmaningarna och fördelarna med RPA enligt respondenterna är. Sista 

kapitlet behandlar hur framtiden för revisionen kommer att se ut. 

I det sjätte och sista kapitlet kommer resultaten att diskuteras. Efter att resultaten 

behandlats och diskuterats kommer begräsningarna, validiteten och reliabiliteten att 

presenteras. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Syftet med detta kapitel är att behandla relevanta teorier som hör till revision. Först 

definieras begreppet agentteori för att skapa förståelse för varför revision finns. Sedan 

följer en kort beskrivning på revision och revisionsprocessen. Avslutningsvis presenteras 

information om hur revision kommer att se ut i framtiden. 

2.1 Agentteori 

Man kan inte behandla revision utan att nämna agentteorin. Agentteorin baserar sig på 

ett kontrakt mellan principaler, det vill säga uppdragsgivare, och deras agenter. Teorin 

grundar sig på att agenterna utför arbete i principalens intresse. Agenten kommer inte 

alltid att agera i principalens fördel utan kommer i stället att vilja maximera sin egen 

nytta. Ett exempel på relationen mellan principaler och agenter är förhållandet mellan 

aktieägare och ledningen. Detta kan förklaras genom att styrelsen anställer 

företagsledningen i hopp om att de kommer att maximera styrelsens ekonomiska 

vinning. Det finns ingen garanti på att företagsledningen alltid kommer vilja agera i 

principalens bästa intresse, därmed kommer agentteorin in. Agentteorin kan tillämpas 

för två olika syften nämligen en intressekonflikt mellan företagsledningens mål och 

ägarnas mål där båda parterna bryr sig om sin egen ekonomiska vinning. Det andra syftet 

är att ledningen föredrar en viss risknivå och att ägarna förväntar sig en viss avkastning 

och föredrar därmed en annan risknivå. (Colbert & Jahera, 1988) 

Inom intern revision är det revisorn som rapporterar till revisionskommittén eller 

styrelsen, hur ledningen arbetar. Den interna revisionen är endast tillgänglig för 

styrelsen och inte för andra intressenter. Informationen som blir tillgänglig tack vare 

intern revision gynnar endast interna aktieägare och inte utomstående aktieägare. Å 

andra sidan är en extern revisors avsikt att bidra med information till alla intressenter. 

(Colbert & Janera 1988) Revision handlar om att övervaka företagsledningens aktiviteter 

och bedöma ledningens utförande. Därför anställs revisorer för att granska 

företagsledningen och kostnaden som uppstår av revisionen kallas agentkostnad. 

(Jensen & Meckling, 1976) 

2.2 Agentkostnader och riskpreferenser 

Informationsasymmetri är problemet som uppstår då företagsledningen vet mer om 

företaget än ägarna. Ledningen har tillgång till mera genomgående information och 

resurser jämfört med vad ägarna har. Ledningen är också den som ansvarar för den 

dagliga verksamheten och har en verkställande makt inom företaget. Företagsledningen 
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kan agera i sitt eget intresse och om det finns mycket informationsasymmetri mellan 

ledningen och ägarna kan de göra beslut som inte verkar i ägarnas intresse. Ägarna kan 

därmed tillämpa övervakningsfunktioner såsom strängare budgeter och revision. Ägarna 

kan också ge incitament till ledningen för att de ska verka i deras intresse till exempel 

genom olika former av kompensation. (Jensen & Meckling 1976) 

Då ägarna vill försäkra sig om att företagsledningen agerar rätt använder de revision. 

Ägarna vill se hur företagsledningen presterat och hur resurserna använts. Då ägarna vill 

försäkra sig om att de skapade finansiella rapporterna är korrekta anlitar de en 

utomstående, oberoende revisor. Agentkostnaden är då ägarna anställer revisorer för att 

begränsa ledningens möjligheter att maximera sin egen nytta. (Jensen & Meckling 1976) 

Förutom denna kostnad förekommer det andra kostnader i agentförhållanden. Dessa 

kostnader är till exempel förpliktelsekostnader där agenten bilder sig till ett uppdrag. En 

ytterligare kostnad som uppstår i samband med agentförhållandet är en resterande 

förlust. Den resterande förlusten uppkommer då principalerna minskar på sin egen 

vinning för att övervaka företagsledningen. Dessa är alla kostnader som ägarna får stå 

för. Ifall ledningen skulle äga 100% av aktierna skulle den optimala nivån av 

agentkostnader uppstå eftersom ägarna och ledningen är den samma. Ju mera 

ledningens ägarandel minskar desto högre blir agentkostnaderna. (Jensen & Meckling 

1976) 

Då agentteorin behandlas är det viktigt att lyfta upp riskpreferenser som ledningen och 

ägarna har. Agenterna, i detta fall företagsledningen, är mera riskavvikande eftersom de 

inte kan diversifiera sin anställning såsom ägarna kan diversifiera sina investeringar. 

Detta kan resultera i en konflikt mellan företagsledningen och ägarna gällande hur 

mycket risk ett företag ska ta. Pengar investeras i bolaget genom ägarna och som 

belöning förväntar de sig en lönsam avkastning. Ägarna kan endast specificera sina 

önskemål till en viss grund och sedan kommer ledningen att fatta beslut enligt sin 

förmåga. Detta kan resultera i att företagsledningen kommer att ta beslut som inte ger 

avkastning till ägarna eftersom det inte fanns instruktioner och önskemål för alla 

potentiella scenarion. (Shleifer & Vishny 1997) 
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2.3 Revision 

Revision utgörs av en oberoende part för att granska att den finansiella rapporteringen 

är korrekt. En annan orsak till att revisionen görs är för att en oberoende part ska 

kontrollera att ledningen agerar i ägarnas intresse. Revisionen härstammar från 

skiljandet av ledningen och ägande av ett bolag. (Jensen & Meckling 1976) I Finland finns 

det legislativa krav för revision och de är baserade på antalet arbetstagare, omsättning 

och balansomslutning. Kraven framkommer i den finländska revisionslagens 2§ (18.9 

2015/1141) som dikterar att en revisor behöver väljas om omsättningen överskrider 

200 000 euro, balansomslutningen överskrider 100 000 euro och antalet anställda 

överskrider i medeltal tre. Om endast ett av dessa kriterium uppfylls behövs inte en 

revisor anställas. Om företaget, stiftelsen eller föreningen vill bli reviderat, kan de genom 

att ha en paragraf i bolagsordningen, göra detta. Revisorers handlingar regleras av 

internationella revisionsstandarder ISA. I Finland regleras revisorerna av finsk 

lagstiftning och EU-bestämmelser. Företag revideras efter varje räkenskapsperiod. 

Enligt den finska lagen bör företaget vara reviderat sex månader från det att 

räkenskapsperioden upphört (Revisionslagen 1141/2015). 

En revisionsprocess kan delas in i fyra olika faser. Den första fasen är planeringsfasen 

där en strategi för revisionen sammanställs. I planeringsfasen ska riskbedömningen av 

uppdraget göras för att den kommer att spela roll i följande faser. Den andra fasen är 

substansgranskning och test av interna kontroller. Den tredje fasen av 

revisionsuppdraget är de analytiska åtgärderna. I denna fas granskas vissa poster som 

anses vara betydelsefulla till exempel granskas omsättningen mera genomgående. Den 

sista fasen, utvärderingsfasen, utvärderas resultaten som uppkommit i de tre tidigare 

faserna. Revisorerna skapar sedan slutprodukten som är en revisionsberättelse där de 

bedömer ifall den finansiella rapporteringen innehåller väsentliga fel eller inte. 

Revisionsberättelsen kan utges antingen i standardformat eller i modifierat format. 

(Arens, Elder & Beasly 2014) 

Två grundläggande koncept inom revision är väsentlighet och revisionsrisk. Väsentlighet 

och revisionsrisk räknas ut i planeringsfasen av revisionsuppdraget. Dessa komponenter 

räknas ut enligt företagets storlek, företagets ägarstruktur och företagets komplexitet. 

Revisionsrisken kan delas in i tre komponenter: kontrollrisk, inneboende risk och 

upptäcktsrisk.  

Revisionsrisk = kontrollrisk * inneboende risk * upptäcktsrisk 
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Kontrollrisk betyder att fel inte upptäcks i bolagets interna kontroller. Ett exempel på en 

kontrollrisk kan vara att företagets interna system för att godkänna fakturor inte 

fungerar korrekt. Inneboende risk innebär risken att det förekommer väsentliga fel i den 

finansiella rapporteringen. Inneboende risk kan uppkomma som följd av bedrägeri eller 

misstag om inga interna kontroller beaktas. Den sista risken, upptäcktsrisk, uppstår då 

väsentliga fel i bokföringen inte upptäcks. Ju större företaget är, desto högre är sannolikt 

revisionsrisken. Detta innebär att ju större risken för väsentliga fel är, desto lägre 

upptäcktsrisk kan revisorn godkänna.  Fel som är väsentliga betyder att det påverkar 

bokslutsinformationen negativt. Revisorer kan själva göra upp bedömningen på vad som 

räknas som väsentliga fel, men i många fall kan en penningmängd vara gränsdragningen. 

Revisionsrisk och väsentlighet är kopplade till varandra genom att högre väsentlighet 

sänker på revisionsrisken. (Eilifsen et al 2014) Två standarder som tillämpas inom detta 

område är ISA 240 och ISA 315. ISA 240 innebär att revisionen ska ske genom att 

revisorn granskar risken för oegentligheter i intäktsföringen eller att ledningen undvika 

kontroller. Risken att ledningen agerar olämpligt kan minska genom effektiv 

övervakning av förvaltningsorgan och en kontroll av internkontrollerna. ISA 315 innebär 

att revisorn ska ha professionell skepticism då övervakningsmålen, såsom 

styrelsemedlemmar och verkställande direktören granskas.  

Den andra och tredje fasen i revisionsprocessen innebär granskning av de interna 

kontrollerna och substansgranskningen. Ifall revisionsprocessen är ett fortsatt uppdrag 

kan revisionsstrategin uppdateras baserat på uppdateringen. Då bedömningen är gjord 

ska de interna kontrollerna granskas med hjälp av olika test och på basis av testerna ska 

kontrollrisken bedömas. Ifall kontrollrisken är hög litar revisorn på substansgranskning 

som revisionsbevis. Granskningsåtgärder görs tills man uppnått en önskad revisionsrisk. 

(Eilifsen et al 2014) 

Den avslutande fasen i revisionsprocessen är utvärderingen av revisionsbevis. Då 

revisionsbevisen utvärderas kan det vid behov utföras ytterligare åtgärder. Revisorernas 

arbete är att samla lämpligt revisionsbevis, bedöma och identifiera riskerna för 

väsentliga fel. Slutprodukten av revisionen är utgivandet av en revisionsberättelse. I 

samband med att revisionsberättelsen utgivs ska det framkomma att ledningen och 

styrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ansvar att upprätta ett bokslut som 

inte innehåller väsentliga fel. (Arens et al 2014) 
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2.4 Revision i framtiden 

I en undersökning av Handoko, Mulyawan, Tanuwijaya och Tanciady (2020) kommer 

revisionen att ändras i framtiden och nutida processer kommer snart att vara föråldrade. 

En väg som revisionen kommer gå mot är utnyttjandet av Big data. Big data innebär stora 

mängder och mera komplexa data som inte vanlig mjukvara kan hantera. Big data ger 

revisorer möjligheten att granska hela materialet, inte enbart delar av materialet. Det 

blir också lättare att förutspå framtida händelser om man använder Big data. Dessa stora 

mängder av data ger möjlighet för nya granskningssätt som inte tidigare har varit 

möjliga. (Handoko, Mulyawan, Tanuwijaya, Tanciady 2020) Revision i framtiden 

kommer att utnyttja moln-tjänster, integrerade mjukvaror, robotik, blockkedjor och AI 

(AI = Artificiell Intelligens) för att kontinuerligt analysera och skapa rapporter i realtid. 

En stor skillnad mellan hur revisionsprocesserna kommer att utvecklas är att i stället för 

att granska ett företags händelser en gång om året kommer analyseringen att ske 

kontinuerligt. (Leitner-Hanetseder, Lehner, Eisl, and Forstenlechner 2021) 

I framtiden kommer AI baserade robotar att sköta svåra och invecklade processer såsom 

likviditetsbedömning och identifiering av bedrägeri. Det kommer också att finnas 

möjligheter till att tal- och bildigenkännings mjukvaror används inom 

redovisningsyrken i framtiden. Revisionsyrket kommer att utvecklas inom en nära 

framtid till att maskiner kommer att kunna utföra nästan allting som människan idag 

gör. Enligt Leitner-Hanetseder et al (2021) kommer automatiserings mjukvara att 

utvecklas till ett ”fullt automatiskt redovisningssystem”, (engelska FAAS = Fully 

Autonomous Accounting System) där ett system själv utvecklas, är fullständigt 

automatiserat och är självmedvetet. Systemet utnyttjar AI och deep-learning nätverk för 

att härma mänsklig kunskapssyn. (Leitner-Hanetseder et al 2021) 

AI kommer i framtiden inte att ta över alla anställdas arbete. Däremot kommer AI att 

öka behovet av kunnig personal med annorlunda arbetskompetens än vad som tidigare 

har behövts. AI kommer därmed att stöda människan i beslutsfattandet och arbeta med 

människan för ett gemensamt mål. Företag behöver implementera artificiell teknologi 

korrekt så att den ökar på företagets effektivitet och använda informationen som den 

skapar lönsamt.  (Leitner-Hanetseder et al 2021) 

 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Susanne%20Leitner-Hanetseder
https://www.emerald.com/insight/search?q=Othmar%20M.%20Lehner
https://www.emerald.com/insight/search?q=Christoph%20Eisl
https://www.emerald.com/insight/search?q=Carina%20Forstenlechner
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Syftet med detta kapitel är att introducera tidigare forskning som är gjord om 

implementeringen av RPA inom revisionsbranschen. Forskare har kommit på flera olika 

metoder för att implementera robotik i sin dagliga verksamhet. Den största orsaken till 

att inte företag upplever att det uppstått någon nytta av RPA är eftersom de inte har 

implementerat automationsteknik framgångsrikt.  

3.1.1 Definition av RPA 

Förkortningen RPA kommer från engelskans Robotic Process Automation. Rakt översatt 

på svenska skulle det bli automatisering av processer med hjälp av robotik. RPA är en 

mjukvara vars uppgift är automatisering av processer. RPA kan delas in i tre olika 

delområden enligt Madakam, Holmukhe och Jaiswal (2019). Forskarna identifierar R, 

roboten, som en maskin som kan med hjälp av datorer programmeras för att utföra 

uppgiftskedjor automatiskt. P, processen, är aktiviteten som genomförs och A, 

automation, är då teknik får en process, maskin eller system att automatiskt fungera. 

(Madakam et al 2019) RPA kan också förklaras som en kombination av maskininlärning, 

autonomiska system, AI och robotik. (Kaya C, Turkyilmaz M & Birol B, 2019) Gartner 

förklarar RPA som följande: 

”RPA verktyg utför uttalanden på strukturerade data, vanligtvis genom att använda 

en kombination av användargränssnitt eller genom att ansluta till API:er för att köra 

klienters servrar, huvuddatorer eller HTML koder. Ett RPA verktyg fungerar genom 

att skapa en process som mjukvara roboten kan följa, med körtid allokerad för att köra 

manuset med en kontrollpanel.” [egen översättning] (Gartner 2017) 

De kändaste och mest inflytelserika RPA leverantörer är UiPath, Blue Prism och 

Automation Anywhere. Alla RPA leverantörer har både fördelar och nackdelar. (van der 

Aalst, Bichler, Heinzl 2018) Till exempel Blue Prism är dyr och kräver 

programmeringskunskaper men fördelen är att den är snabb och kan användas på vilket 

system som helst. Uipaths fördel är att den inte kräver programmeringskunskaper och 

är gratis medan nackdelen är att den endast fungerar på vissa system. Automation 

Anywhere är användarvänlig men vissa funktioner kräver förbättring. UiPath har bland 

annat McDonalds, SAP, BBC och Vodafone som sina kunder. Kostnaden för licensen är 

mellan 3000 euro och 8000 euro per robot.  Andra nämnvärda system är Pega, 

Contextor och Kofax. Fördelen med att använda RPA är att den fungerar på existerande 

IT-system och kräver inte nya investeringar i olika plattformar. (Zheng 2019) 



11 
  

Då roboten är uppbyggd kommer den att härma aktiviteter som en människa annars 

skulle göra. Roboten har en möjlighet att gå in på olika hemsidor, ändra arbetspapper på 

system såsom Excel, läsa epost och avsluta aktiviteterna. RPA är med andra ord en 

mjukvara som samlar information från en mängd system och applikationer och utför 

sedan ett händelseförlopp som skaparen har programmerat. Robotens syfte är att jobba 

tillsammans med människan. För att det ska finnas ett syfte med att använda robotik 

behövs data vara strukturerat och standardiserat och processerna vara repetitiva och 

manuella och att många system används samtidigt. RPA behöver kontrolleras av en 

människa eftersom den kräver uppdatering och övervakning. (Huang & Vasarhelyi 2019) 

Sammanfattningsvis kan robotik underlätta arbetet genom att automatisera repetitiva 

arbetsuppgifter och i stället låta anställda fokusera på ärenden som kräver en människas 

omdöme. Ett företag kan välja mellan ett stort sampel av RPA tillverkare eller sedan 

tillverka sin egen robot för sitt syfte. RPA kan också användas för många olika syften och 

företag behöver vara medvetna om för vilket syfte de utnyttjar robotik. 

3.1.2 Kostnader för RPA 

Det uppstår både rörliga och fasta kostnader då företag väljer att utnyttja 

processautomatisering. Kostnaden för implementeringen av RPA kan variera beroende 

på vilken mjukvara företaget väljer att använda. Revisions- eller 

ekonomistyrningsföretag står framför valet att antingen anställa en extern konsult för 

att hjälpa dem med implementering eller att utnyttja deras resurser inom företaget. 

Dessutom uppstår det kostnader när man är tvungen att utbilda anställda för 

användningen av den nya mjukvaran. Det finns också skillnader på hur större och 

mindre revisionsbyråer kan allokera kostnaderna. De större byråerna kan allokera 

kostnaderna för RPA på sina kunder men mindre revisionsbyråer kan inte fördela 

kostnaderna på samma sätt. (Moffit et al 2018) 

RPA kan ge företaget en kostnadsbesparing på 25–50%. En mjukvara robot kan jobba 

dygnet runt och kostnaden för införskaffandet av den kan vara så låg som en femtedel av 

en anställd. Då företaget väljer att ta i bruk automatisering är det viktigt att budgetera 

tillräckligt med pengar för implementeringen. Om arbetsgruppen som jobbar med 

implementeringen försöker påskynda processen eller spara på kostnader kan hela 

implementeringen misslyckas. Kostnaden för RPA licenser kan jämföras med kostnaden 

mellan 1/3 och 1/5 fulltids anställd. (Penttinen et al 2018) 
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3.1.3 Arbetsuppgiften 

En robot är en lönsam investering till ett företag. En fördel är att den tar över vissa 

arbetsuppgifter som människan har tidigare gjort och låter människan ägna tid åt andra 

uppgifter. Roboten har en möjlighet att arbeta varje timme av dygnet, sju dagar i veckan. 

Roboten blir aldrig utmattad eller uttråkad och kan utan problem utföra samma 

uppgifter utan förhinder. Enligt en forskning av Cooper et al (2020) kan RPA utföra en 

process som skulle ta en människa 16 timmar, endast på 17 sekunder. Däremot är 

svagheten med RPA att man endast kan tillämpa den i digitala sammanhang. (Cooper et 

al 2020) 

Då RPA implementeras av en arbetsgrupp krävs det inte avancerade kodningskunskaper. 

Eftersom man antingen kan köpa licenser eller göra hela automatiseringsprocessen från 

början till slut själv kan varierande kunskapsnivåer i programmering och kodning vara 

tillräckligt. Då företag väljer att utnyttja någon lisens för sin robotik, kommer 

användarna snabbt att kunna jobba med mjukvaran utan större skolning. RPA 

tillverkarna har skapat robotar som är användarvänliga. (Cooper et al 2020) 

Enligt en forskning av Chiu et al (2018) kunde 45% av arbetsuppgifterna som människor 

gör automatiseras. Olika branscher är olika kompatibla med automation. 

Livsmedelsindustrin, produktionsindustrin och inhysning är branscher som är mest 

mottagliga för automation. Enligt en forskning gjord av Chiu et al (2018) kunde 86% av 

bokförares arbete automatiseras. Bokförares arbete ersätts med arbetsuppgifter som 

tangerar intelligenta bokföringssystem, utvecklingen av AI teknologier för olika företag 

och uppgifter som är så få till antal och detaljerade att det inte finns något syfte med att 

automatisera dem. (Kokina & Davenport 2017) Enligt en undersökning av Frey och 

Osborne (2017) skulle 94% av hela redovisningsyrket ersättas av AI inom 10 år. Detta 

stöds inte av annan forskning där det i stället framkommer att gamla arbetsuppgifter 

kommer ersättas med uppgifter som tangerar AI. (Pettersen 2018) Enligt en forskning 

av Sutton et al (2018) är risken med RPA implementeringen att den minskar på 

kreativiteten av de anställda. Det finns också en risk att personal som har baskunskaper 

om arbetsuppgifterna kommer att minska då robotik ersätter vissa arbetsuppgifter. Då 

robotar kan göra basuppgifter kommer människor att ha ett mindre behov av att utveckla 

sina kunskaper. (Sutton et al 2018) 

Eftersom arbetsuppgifterna ändras om robotik används krävs det annorlunda kunskaper 

av de anställda.  En annan orsak till att inte robotik utnyttjas inom revision är eftersom 
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revisorer inte tycker det är en värdefull investering. En tredje orsak till att robotik inte 

utnyttjas är eftersom revisorer är oroliga över att deras arbetsuppgifter och kunskaper 

tas över av robotar. (Chiu et al 2018) 

En nackdel med att automatisera arbetsuppgifter och att utnyttja robotik är att den 

ersätter människor. Eftersom en av RPA:s fördelar är mängden arbetskraft som besparas 

varje månad då arbetsuppgifter övergår från människor till datorer, är att behovet för 

mänsklig arbetskraft är mindre. Det kan finnas personal på arbetsplatser som inte vill 

utnyttja RPA eftersom den kan ersätta deras arbetsuppgifter. (Rozario & Vasarhelyi 

2018) 

Enligt en studie av Lacity och Willcocks (2017) finns det en bolagsstyrningsrisk med 

implementering av RPA. Denna risk kan delas in i en ”trippel-vinst” strategi där en 

ändring av processerna kommer att inverka på de anställda, kunderna och 

intressenterna. Enligt deras studie finns det en risk att automation endast ses som ett 

verktyg för att eliminera arbetskraft i stället för att se automation som en stödfunktion. 

(Lacity & Willcocks 2017) I vissa fall kan företag undvika behovet av att lägga ut delar av 

sin verksamhet till länder där lönerna är lägre och i stället ersätta arbetsuppgifter med 

robotik. Genom att undvika att lägga ut sin verksamhet kan företag bespara pengar. En 

annan fördel med att inte behöva lägga ut och i stället använda robotik är de annorlunda 

arbetsuppgifterna som uppkommer bland annat dataanalys och kontroll av robotar. 

Enligt en studie som Yedavalli (2018) gjorde ökar arbetstillfredsställelsen då de anställda 

har tid att göra uppgifter som är mera krävande och motiverande. (Yedavalli 2018)  

Människor är oftast orsaken till att implementeringen av RPA inte lyckas. Enligt en 

studie av Oesterrich et al (2019) är de vanligaste orsakerna till att införandet av RPA 

misslyckas att företaget saknar klara mål, saknar ledarskap och intern kontroll. 

Problemet är också att man inte tar med IT-avdelningen då man väljer att ta i bruk RPA. 

(Oesterrich et al 2019) Ännu ett fel som människor kan göra är att de väljer att 

automatisera fel processer. Ifall fel processer väljs att automatiseras kommer det att 

minska på fördelarna som företaget strävar efter. Människor kan också uppskatta att 

implementeringen tar kortare tid än det i praktiken tar vilket kan ha en negativ effekt på 

de anställda. (Yedavalli 2018) 
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3.1.4 Risker med RPA 

Eftersom en robot kan granska fullständiga material likadant varje gång, uppstår det inte 

fel. Roboten har möjlighet att göra exakt det man har programmerat den att göra utan 

undantag. Därmed uppstår det aldrig fel som normalt uppstår då människor utför vissa 

arbetsuppgifter. Ett exempel på en process som en robot skulle kunna utföra och där 

människor lätt kan göra slarvfel är granskningen av leverantörsfakturor. En nackdel 

däremot kan vara att materialet är fel och roboten inte inser att materialet är det. Då 

innebär det att automatisering av processer sker, men rådata är fel då blir alla resultat 

fel. (Huang & Vasarhelyi 2019) Enligt en undersökning av Cooper et al (2020) är roboten 

mera pålitlig än en människa. Enligt forskarna gör roboten rätt 99,9 % av tiden då 

människan gör rätt 90% av tiden. (Cooper et al 2020) 

Då RPA implementeras i revisionssyften ska IT-avdelningen bli informerad. Ifall IT-

avdelningen inte blir informerad om anskaffandet av robotik eller genomkörande av 

automatiseringsprocesser kan det uppstå varningssignaler för avdelningen. Det bästa 

sättet att implementera RPA i sin verksamhet är genom att låta IT ansvariga sköta 

processen. Detta är lönsammast eftersom de kan noga dokumentera det som krävs samt 

att kunskapen inte löper risk att försvinna ifall personalen byter arbetsuppgifter. (Moffit 

et al 2018)  

Eftersom material sätts på moln-tjänster och sparas på datorer kan det uppstå tillfällen 

där någon vill försöka stjäla information eller annars bara hacka in sig på en dator. Det 

finns cyberrisker som beror på intern personal och externa användare. Det finns sätt på 

vilket företag kan skydda sitt konfidentiella material. Ett sätt för företaget att skydda sig 

mot cyberrisk är att endast ge vissa specifika människor rätten att använda RPA 

programmet. Ett annat sätt är att noga dokumentera vem som gör vad på systemet så 

man kan spåra vem som varit och modifierat på data. (Gotthardt et al 2020) 

Enligt Richins et al (2017) finns det en risk att RPA ökar på bedrägerifallen. Människor 

som arbetar med implementeringen av RPA kan utveckla systemet så det får fel och 

därmed skapa händelser som räknas som bedrägeri. En fel konstruerad robot kan 

motverka effektiviteten inom företaget. Dessutom, om man inte uppdaterar och 

använder roboten rätt kan den läcka känslig information antingen utan avsikt men också 

genom att någon utnyttjar robotens svagheter och hackar in på den.  (Richins et al 2017) 
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3.1.5 Användningen av RPA  

Då företagen väljer att implementera RPA i sin verksamhet bör de veta varför de 

överhuvudtaget väljer RPA. RPA kan vara lösningen för vissa specifika problem, men är 

inte lösningen på alla problem som företagen kan ha. Då företagen utnyttjar robotik ska 

den inte ersätta existerande problem som redan finns inom företaget. Med problem som 

redan existerar inom företaget kan till exempel problem med de interna processerna och 

digitalisering som inte utvecklats nämnas. Då företaget till exempel önskar att hantera 

sina inköpsfakturor ska en mjukvara införskaffas vars syfte är att hantera inköpsfakturor 

och inte införskaffa RPA.  (Eulerich et al 2018) 

Ett problem gällande användningen av RPA långsiktigt är att företagets verksamhet 

sällan består av samma arbetsuppgifter i flera år, utan processerna och aktiviteterna 

utvecklas och förändras. Då processerna och aktiviteterna ändras så behöver RPA 

omstruktureras och byggas upp på nytt. Det är viktigt för företaget att kunna analysera 

sina rutiner så att inte RPA investeringen är slöseri med resurser. (Moffit et al 2018) 

Automation har använts i tre decennier i revisionsprocesser. Först har automation 

använts inom kontinuerlig revision och sedan har olika tekniska hjälpmedel, till exempel 

Microsoft Excel utnyttjats. Nästa steg i utvecklingen av automation i revision har varit 

användningen av elektroniska arbetspapper. Under de senaste åren har automatiserings 

teknologi utvecklats och den har kunnat tillämpas för revision. (Huang & Vasarhelyi 

2019) 

RPA kan användas för flera ändamål i revision. RPA kan till exempel automatisera 

processer som avstämningar, granskning av interna kontroller och substansgranskning. 

RPA kan också utnyttjas för vissa uppgifter som inte är specifikt arbetsuppgifter som hör 

till revision, men som underlättar revisionsarbetet. Ett exempel på en sådan uppgift är 

att roboten kan flytta fjolårets utgående balans till årets ingående balans. (Cooper et al 

2020) 

Det finns flera områden där RPA kan tillämpas i revision men det viktigaste är att data 

är strukturerat och väl definierat, arbetsuppgifterna är repetitiva och att det finns många 

steg i olika datasystem.  Syftet med att utnyttja RPA inom revision är att revisorer ska ha 

mera tid att analysera revisionsrisk, analysera händelserna som är skapade av roboten 

och eventuellt hur man ska vidare granska materialet. (Kokina & Davenport 2017) 
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Enligt en undersökning av Abdolmohammadai (1999) kan man påstå att 39% av alla 

revisionsuppgifter är strukturerade uppgifter och att 41% av alla uppgifter är semi-

strukturerade. Detta innebär att endast 20% av revisionsuppgifterna är ostrukturerade. 

De strukturerade uppgifterna består till 67% av delar i substansgranskningen. Detta 

innebär att de uppgifterna i revisionsprocessen som lämpar sig bäst för automatisering 

är substansgranskningen. I substansgransknings fasen finns det uppgifter som lätt kan 

automatiseras bland annat granskningen av avskrivningar och amorteringar, 

avstämningar av kvitton mot huvudbok och kontoutdrag och kalkylering av skattesatser. 

(Kokina & Davenport 2017) I en forskning av Baldwin, Brown och Trinkle (2006) 

konstaterar de att utnyttjande av AI i automatisering kan underlätta arbetsuppgifter 

såsom utvärdering av de interna kontrollerna, bedömning av väsentlighet och 

bedömning av going concern. (Baldwin, Brown, Trinkle 2006) Idag utnyttjas RPA 

mycket i samband med AI där de används i datahämtningssyften. IPA används för att 

hämta relevant data från olika dokument och olika system.  

Idag utnyttjas robotik inom revision för att analysera siffror. Med att analysera siffror 

syftar man på att jämföra siffror i stora dataset och upptäcka oregelbundenheter. 

Revisionen utnyttjar inte maskininlärning till lika stor utsträckning som andra 

branscher gör. (Kokina & Davenport 2017) 

Något man kan göra med robotik är att i stället för att analysera sampel kan hela 

datapopulationer granskas. Då hela populationen kan granskas kan det tillämpas på 

bland annat lager och omsättningen. Nuförtiden då omsättning och lager granskas, 

speciellt i större företag, granskas endast sampel. Detta kan resultera i att det finns risker 

för att det finns felaktigheter som man inte upptäckt. Denna risk elimineras totalt då hela 

populationen granskas.  (Kokina & Davenport 2017) 

3.1.6 Granskning av omsättning 

Enligt PCAOB (PCAOB = Public Company Accounting Oversight Board) är omsättningen 

en av de mest väsentliga punkterna i bokslutet. För revisorer är det en punkt i bokslutet 

som kräver noggrann och ordentlig genomgång. Då substansgranskningen för 

omsättningen görs kunde RPA utnyttjas för att slippa göra manuella och repetitiva 

uppgifter. Genom att ha en robot att göra grovarbete och samlingen av data, kan revisorn 

ägna mera tid åt att bedöma risken för väsentliga fel. Frågor som revisionsföretag 

behöver besvara före de tar i bruk RPA är hur de ska kunna utnyttja robotik och hur de 

kan försäkra att RPA uppfyller sin funktion. Andra frågor som behöver besvaras är hur 
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ofta RPA ska utvärderas så den uppfyller sin funktion och uppdateras ifall nödvändigt. 

(Moffit et al 2018) 

Då RPA utnyttjas kan den granska igenom fullständiga material i stället för att ta sampel 

eller endast granska vissa månader mera genomgående. Detta innebär att revisorn kan 

utesluta att det finns fel i materialet och därmed göra en exaktare bedömning av 

innehållet. Detta görs i praktiken genom att roboten avstämmer forsedlar, 

inköpsfakturor med försäljningsfakturor och ser att summorna och mängderna för varje 

beställning stämmer. RPA kan alltså utnyttjas åt båda hållen, genom att granska att 

forsedlarna stämmer överens med försäljningsfakturan samt kolla att 

försäljningsfakturorna stämmer överens med forsedlarna. Genom att utnyttja robotiken 

för detta ändamål kan revisorer ägna mera tid åt att granska det som inte stämmer och 

fokusera på andra arbetsuppgifter som inte kan automatiseras. Det kan vara nödvändigt 

att ändra på formateringen av materialet till en rådata formatering så RPA kan utnyttjas. 

Då data formateras om kan datakorruption ske, vilket kräver att data går igenom flera 

faser av godkännande. (Moffit et al 2018) 

Det finns både fördelar och nackdelar med att RPA utnyttjas i granskningen av 

omsättningen. En fördel är att allt material granskas tillförlitligt. Däremot är också 

samma aspekt en nackdel. Då allt material granskas kan det uppstå bokningar som 

robotiken lyfter fram som fel som de facto är irrelevanta eller blir felmärkta som fel. Det 

finns förslag på hur detta ska motverkas till exempel genom att tillämpa en metod skapad 

av Issa och Kogan (2014) där koden kan avgöra ifall felet är logiskt eller behöver 

noggrannare granskning.   

3.1.7 RPA med AI 

RPA kan utvecklas genom att kombinera den med bland annat AI och andra system 

såsom moln-tjänster, block-kedjor och Internet-of-Things, vilket innebär att den kan ta 

över mera arbetsuppgifter som tidigare gjorts av människor. Då man kombinerar RPA 

med AI och andra teknologier blir det IPA, Intelligent Process Automation. I genomsnitt 

är data inom revisionsuppdrag 39% strukturerad och 61% ostrukturerad. RPA kan 

endast tillämpas på strukturerade data och AI kan tillämpas då data inte är strukturerad 

eller data är semi-strukturerad. (Zhang 2019) 

AI utnyttjar maskininlärning, algoritmer, kognitiv automation och mycket mer. AI kan 

underlätta revisorers riskbedömning och datahämtning. Genom att använda IPA kan 

datorn hämta data från olika kontrakt och till och med från sociala medier. Revisorerna 



18 
  

kan med hjälp av IPA granska kontrakt som är relevanta för verksamheten och den kan 

också utvärdera kundtillfredsställelse genom att granska information som finns på 

sociala media. Det kan vara viktigt för revisorer att granska kundtillfredsställelse då de 

analyserar omsättningen. IPA kan granska dokument som kan beröra de interna 

kontrollerna eller eventuella felaktigheter som kan vara relevanta för revisionen. AI kan 

utnyttjas då man ska förutspå mönster till exempel med hjälp av bilder. (Zhang 2019) 

Eftersom förhoppningarna på vad en robot kan göra har tillverkarna av RPA mjukvara 

börjat samarbeta med AI tillverkare för att integrera AI i deras mjukvara. RPA 

tillverkaren UiPath har börjat samarbeta med AI utvecklare för att kunna integrera NPL, 

Natural Process Language, (svensk översättning = naturligt processpråk) och 

datorigenkänning i sin mjukvara. Denna utveckling innebär att RPA börjar utvecklas mot 

att bli IPA. (Zhang 2019) 

Det finns fördomar för användningen av AI inom revision av bland intressenter och 

revisorer. IPA ska inte användas som det enda verktyget inom revision, utan ska 

användas som ett hjälpmedel för att underlätta revisorers beslutsfattande. (Zhang 2019) 

3.2 Teorier för implementeringen av RPA 

I en forskning gjord av Huang och Vasarhelyi (2019) skapas ett ramverk för 

implementeringen av RPA i revision. RPA har inte använts i den utsträckningen som den 

kunde göras i revisionsbranschen vilket har gjort att revisorer fortfarande använder 

mycket tid på arbetsuppgifter som inte kräver professionellt omdöme i stället för att 

använda sin arbetstid på arbetsuppgifter som kräver det. RPA sparar inte endast 

arbetstid för företaget utan också kostnader. Huang och Vasarhelyi (2019) utförde ett 

pilotprojekt där implementeringen av RPA skulle följa ett ramverk som bestod av fyra 

nivåer. Resultatet för detta pilotprojekt mättes genom att jämföra de tidigare stegen och 

arbetsuppgifterna i de manuella processerna i jämförelse med hurdana 

arbetsprocesserna var med användningen av robotik.  (Huang & Vasarhelyi 2019) 

Ramverket, skapat av Huang och Vasarhelyi (2019) för implementeringen följer fyra 

nivåer. Den första nivån är val av tillvägagångssätt, den andra nivån är utvecklandet av 

tillvägagångssättet, den tredje nivån är implementeringen och den sista nivån är 

utvärderingen. I den första nivån där företaget bestämmer vilket tillvägagångssätt de 

väljer att gå vidare med ska de se till att vissa faktorer uppfylls. De faktorer som ska 

uppfyllas är att revisionsprocesserna ska vara stora till sin volym, processerna ska vara 

väldefinierade, processerna ska inte kräva mänskligt omdöme och data som ska 
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automatiseras ska vara kompatibelt med RPA mjukvara och sist ska revisionsföretaget 

utvärdera vilka processer som kan automatiseras med hjälp av robotik. I den andra nivån 

ska revisorerna omstrukturera och ändra på processer som krävs för att RPA ska kunna 

tillämpas. I den andra nivån ska revisorerna även se till att alla data är standardiserat. 

Då data är standardiserat och processerna valts ut kan den tredje nivån introduceras. I 

den tredje nivån av att ta RPA i bruk är val av mjukvara. Företaget kan antingen välja att 

köpa licenser av RPA leverantörer såsom UiPath eller Blue Prism. Företaget kan också 

välja att inte köpa licenser utan i stället programmera sin egen mjukvara internt. I den 

sista implementeringsnivån görs en genomkörning av robotiken och sedan en 

bedömning. Om automationsprocessen inte fungerar som förväntat behöver nivåerna     

1–3 tillämpas på nytt tills företaget är nöjda med resultaten. (Huang & Vasarhelyi 2019) 

I en undersökning av Zhang (2019) behandlas IPA inom revision. IPA, Intelligent 

Process Automation, är en kombination av RPA, AI och andra teknologier. Genom att 

utnyttja både RPA och AI behöver inte revisionsprocesserna uppfylla samma kriterier 

som den behöver göra då endast RPA tillämpas. Användningen av AI tillåter tekniken 

göra beslut såsom en människa skulle göra genom att skapa händelser utav material som 

inte måste vara strukturerad. I forskningen om hur IPA utnyttjas inom revision 

presenteras ett ramverk som består av tre faser. Den första fasen är analysering av 

arbetsflödet, den andra fasen är automatisering av enskilda revisionsprocesser och den 

sista fasen är skapandet av en IPA slinga. (Zheng 2019) 

I den första fasen av ramverket ska arbetsflödet analyseras. Då arbetsflödet behandlas 

ska det delas in i tre olika flöden, primära arbetsflödet, sekundära arbetsflödet och lägre 

nivå av arbetsflöde. Det primära arbetsflödet är revisionsuppdraget, det sekundära 

arbetsflödet är till exempel substansgranskning och testandet av interna kontroller och 

lägre nivåns arbetsflöde är de enskilda processerna man gör inom till exempel 

substansgranskningen eller testandet av de interna kontrollerna. Före de sekundära 

arbetsuppgifterna är avklarade kan inte det primära arbetsflödet avslutas. Då 

arbetsflödet är granskat ska det omstruktureras ifall det finns behov för det. Då den 

första fasen är behandlad ska den andra fasen, introduceras som är automatisering av 

enskilda processer. Syftet med att analysera arbetsflödet i den första fasen är att veta 

vilka funktioner som kräver vilket verktyg då automatiseringsprocessen inleds. Vissa 

processer kräver RPA, andra AI och det finns processer som kräver revisorns 

professionella bedömning genom hela steget och kan därför inte alls automatiseras.  Då 

de enskilda revisionsprocesserna är automatiserade ska en slinga bildas. IPA slingan 
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bildas genom att de enskilda revisionsprocesserna integreras och bildar ett likadant 

arbetsflöde som i första fasen. Processen går ut på att den lägsta nivåns arbetsflöde görs 

till slut för att sedan flyttas uppåt till det sekundära arbetsflödet och till sist det primära 

och sedan är revisionsuppdraget slutfört. Det kan finnas krav på att upprepa processerna 

fler än en gång för att alla steg ska utföras korrekt. Genom denna automatisering kan 

revisorerna bli befriade från arbetsuppgifter som är tidskrävande och repetitiva och i 

stället fokusera på steg där deras professionella omdöme verkligen behövs. (Zheng 2019) 

I en av de senaste forskningarna gjorda om RPA undersöker Gotthardt, Koivulaakso, 

Paksoy, Saramo, Martikainen och Lehner (2020) om hur läget ser ut för RPA och AI för 

tillfället och vilka är utmaningarna för implementerande av robotik i redovisning och 

revision. I deras forskning framkommer det att företag inte utnyttjar möjligheterna som 

robotik ger. Två case företags implementering granskas, ett stort globalt 

mjukvaruföretag och ett litet finskt företag specialiserat på lönebetalning. I samband 

med case företagen och revisionsföretag kan en mängd fokusområden introduceras. 

(Gotthardt, Koivulaakso, Paksoy, Saramo, Martikainen & Lehner 2020) 

För att implementerandet av robotik skall vara framgångsrikt krävs det att högsta 

ledningen har kunnande och förståelse för hur automatisering fungerar. För att högsta 

ledningen ska förstå och skapa kunnande för RPA krävs det att det finns ett verkligt skäl 

till att man valt att utnyttja robotik från första början. Om inte ledningen förstår 

införskaffandet av automatisering kommer den högst troligt inte användas till sin fulla 

potential. En annan faktor till att implementeringen av RPA kan misslyckas är på grund 

av cyberrisk. Det finns fyra olika cyberrisker i implementerandet av RPA. Den första 

risken är missbruk av åtkomsten till RPA, den andra risken är avslöjandet av känsliga 

data, den tredje är svagheter i säkerheten och den sista risken är nekandet av tjänst. 

(Gotthardt et al 2020) 

I forskningen räknas olika faktorer upp hur implementering av RPA ska lyckas. En faktor 

är att man ska ägna tillräckligt med tid och resurser till projektet. En till faktor om hur 

implementeringen lättare sker är att få se hur robotiken fungerar i praktiken i stället för 

att göra uträkningar för den potentiella ekonomiska nyttan. En ytterligare orsak att 

företag upplever att implementeringen av robotiken misslyckas är för man inte kan 

utvärdera den utan partiskhet. För att kunna utvärdera RPA behövs transparens. 

Avslutningsvis för att företag ska kunna implementera RPA kan företag verksamma i 

olika områden utnyttja den för deras redovisning. (Gotthardt et al 2020) 
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I en forskning gjord av Moffitt, Rozario och Vasarhelyi (2018) behandlas 

implementeringen av RPA inom revision genom att följa en specifik ordning. I deras 

forskning framhävs också utvecklingen av arbetet som revisorer kommer att göra då 

automation kommer att tas i bruk. Den stora förändringen kommer att vara i stället för 

att samla data, bearbeta och analysera den1, kommer revisorers arbete vara fokuserat på 

de aspekter som enbart kan skötas av människor. (Moffitt, Rozario & Vasarhelyi 2018) 

Inledningsvis ska processerna identifieras. Med att identifiera processerna kan företaget 

bestämma vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för automatisering till exempel 

arbetsuppgifter som är tidskrävande men följer alltid samma mönster. Då processerna 

är identifierade bryts de ned till mindre uppgifter så att automationen fungerar för hela 

processen. Då processerna inte går att brytas ner i mindre delar ska frågor gällande data 

strukturen besvaras. Bland annat frågor gällande material som inte är elektroniskt är 

viktiga att behandla. Efter dessa steg ska data standardiseras. Då data standardiseras 

granskar man att data attributen överensstämmer genom hela materialet. Då materialet 

är standardiserat och granskat kan valet av vilka arbetsuppgifter som automatiseras. I 

detta skede kan en kostnadskalkyl utföras för att bedöma vilka uppgifter som är 

kostnadsmässigt lönsamma att automatisera. Det nästa sista steget i 

implementeringsprocessen är att skapa en prototyp på en process som utnyttjar RPA. 

Det sista steget i implementeringen är att utvärdera hela projektet. Genom att utvärdera 

RPA implementeringen kan förbättringar göras och processen kommer att underlättas i 

framtiden med hjälp av en genomgående utvärdering. (Moffit et al 2018) 

I en undersökning av Eulerich, Pawkowski, Waddoups och Wood (2020) om RPA 

robotar har ett ramverk skapats för utvärderandet av roboten. Genom en fallstudie där 

forskarna, med hjälp av ett gäng professionella, skapade sex olika robotar kunde de 

skapa ett ramverk för utvärderingen. Inledningsvis ska två frågor besvaras. Den första 

frågan handlar om man har tillåtelse att använda robotar och den andra frågan är 

relaterad till data strukturen och ifall data uppfyller kraven som finns. (Eulerich, et al 

2020) 

Den andra delen av utvärderingen av roboten görs av revisorn. Revisorn ska fylla i svar i 

fem olika kategorier som berör de tekniska fördelarna som robotiken har hämtat. Dessa 

olika kategorier är vilken typ av aktivitet det är, datastrukturen, processens stabilitet, 

utvecklingskraven och avslutningsvis om RPA är lösningen som man föredrar. 

Datastruktur betyder ifall data är strukturerad eller ostrukturerad. Då aktiviteten 

utvärderas är det av intresse att veta när och var människor krävs i processen. Processens 
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stabilitet innebär hur länge processen hålls den samma. Ifall processen ändras ofta 

kommer roboten att kräva omprogrammering varje gång. Då utvecklingskrav behandlas 

syftas det på vilka alla funktioner och finesser roboten ska utföra. Ju mera krav desto 

längre tid, mera pengar och expertis krävs för utvecklingen av roboten. Den sista frågan 

som revisorn bör besvara är ifall RPA alls är det rätta verktyget. Det finns tillfällen då 

andra system såsom Excel kunde användas för att uppfylla förväntningarna som man 

har för automatisering. Då dessa är identifierade följer följande steg. I följande steg ska 

revisorn fylla i fem nya kategorier. Den första kategorin är hur stor ansträngning det tar 

att göra sina arbetsuppgifter. Den andra kategorin handlar om hur ofta arbetsuppgifter 

upprepar sig, ju oftare de gör det desto lönsammare är det att processen automatiseras. 

Den tredje frågan är var kan revisionskvalitén förbättras. Ett exempel på hur kvaliteten 

på revisionen kan stiga är genom att kunna substansgranska 100% av innehållet. Fjärde 

kategorin handlar om längden som en arbetsuppgift fortfarande är relevant. Den sista 

frågan som revisorn bör besvara är ifall andra avdelningar inom företaget också kunde 

utnyttja robotiken. Då dessa utvärderingar är gjorda skapas en matris för slutresultatet. 

Varierande på hur resultatet landar på matrisen ska företaget överväga att skall de 

utnyttja robotik eller inte. (Eulerich et al 2020) 

3.3 Sammanfattning av de olika implementeringsteorierna 

Sammanfattningsvis finns det stora likheter mellan tidigare forskningarna gjorda om 

implementeringen av RPA. De alla följer liknande referensramar och samma steg i 

implementeringsprocessen. Olika benämningar och olika små detaljer finns, men i stora 

helheten är de alla väldigt lika. Alla implementeringsprocesser inleds med 

identifierandet av data och identifierandet av processerna. Endast någon enstaka 

tidigare forskning behandlar utvärderandet av implementeringsprocessen som deras 

sista steg. I den tidigare forskningen uppkommer det aldrig att data ska vara något annat 

än strukturerat och att processerna ska vara annat än repetitiva och flera till kvantitet. 

Endast tidigare forskning som berör IPA tillåts data också innehålla annat än 

strukturerade data eftersom AI kan på andra sätt utnyttja data än vad RPA kan. 

Det andra steget i implementeringsprocessen följer ofta formen att valet av vilka 

processer man ska automatisera och för vilket syfte man vill ha automation. I den andra 

fasen är det vanligt att en strategi görs för hur man väljer rätt system. Det finns en stor 

del av mjukvaror att välja mellan och företag kan också välja att skapa robotik själv. I det 

andra steget kan företag skapa kost analyser där de analyserar vilka system som är mest 

lämpliga för deras verksamhet. I det tredje stadiet av implementeringsprocessen brukar 
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oftast själva implementeringen ske. I denna del har företaget valt vilka processer som 

automatiseras och valt vilken leverantör de ska använda. I denna del krävs det IT-kunnig 

personal som arbetar med att integrera roboten för ens egen verksamhet.  

I det avslutande skedet testas roboten och sedan utvärderas den. Utvärdering är viktig 

eftersom i den framkommer vad som fungerade bra och vad som var svårt i hela 

processen. På så sätt är det lättare för företaget att i framtiden utnyttja den 

informationen och eventuellt ändra på processerna. Ifall inte implementeringen lyckats 

kan arbetsgruppen som arbetar med robotiken vara tvungen att börja från början och 

köra allting om. Det kan till exempel finnas problem med att processerna inte är 

nedbrutna tillräckligt detaljerat eller att data fortfarande inte är standardiserat.  

Avslutningsvis följer alla implementeringsprocesser långt samma mönster. Det finns 

ändå skillnader i alla de ovannämnda ramverken för implementeringen av RPA inom 

revision. Vissa innehåller inte ett utvärderingssteg, andra teorier innehåller inte steg där 

företag ska fundera om de behöver automatisera andra processer än enbart specifika 

revisionsprocesser. Implementeringsprocessen för RPA följer också liknande steg som 

revisionsprocessen. Detta tankesätt kunde utnyttjas då man har kunskaper i 

revisionsuppdrag och tillämpa dem i implementeringen av RPA. 
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4 METOD 

I detta kapitel introduceras forskningsmetoden och forskningsfrågorna. Metodkapitlet 

struktureras på följande sätt: inledningsvis kommer forskningsfrågorna och syntesen att 

presenteras, vilket åtföljs av diskussion om datainsamlingen och sampel. Detta följs av 

intervjuguiden och information om informanterna och statistik gällande dem. 

Avslutningsvis diskuteras dataskydd och datahanteringen i studien.  

4.1 Forskningsfrågor 

Avhandlingens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar den upplevda nyttan 

av RPA inom revision. För att besvara syftet ställs följande forskningsfrågor.  

F1: Vad är utmaningarna och fördelarna med att implementera RPA och hur gör 

man det utan att misslyckas? 

F2: Hur förhåller sig revisorer till RPA? 

F3: Vilka är fördelarna och utmaningarna med att använda RPA och vad har 

robotik hämtat åt företaget? 

F4: Hur kommer revisionsyrket att se ut i framtiden och vilka teknologier 

kommer att utnyttjas i granskningen? 

Enligt tidigare forskning i ämnet är huvudsakliga orsaken till att RPA inte upplevs som 

nyttigt är att man inte lyckats med implementeringen av den. (Oesterrich et al 2019) Som 

forskningsobjekt för avhandlingen har därmed Big4 revisionsföretag valts och ett företag 

som fokuserar på att implementera RPA lösningar för företag. Big4 har valts eftersom de 

tillämpar nya teknologier samt att de har en stor personal med olika ansvarsområden. 

Utöver att använda Big4 som sampel har även ett företag som koncentrerar sig på att 

skapa RPA lösningar för sina kunder valts som forskningsprojekt. Företaget som skapar 

RPA lösningar har valts eftersom det har bland annat varit med om att utveckla RPA 

lösningar för revisionsföretag samt att de kan ha annorlunda synpunkter på 

implementering av RPA jämfört med vad Big4 företagen kan ha.  

Det första steget för implementeringen är planeringsfasen. I planeringsfasen ska behovet 

för robotik utvärderas genom att granska arbetssättet och arbetsprocesserna. Det krävs 

att revisorernas arbetsuppgifter är tidskrävande och repetitiva. (Huang & Vasarhelyi 

2019) Arbetsuppgifterna ska vara många till mängden, inte kräva mänskligt omdöme för 
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att det ska hämta värde till företaget att automatisera dem. Om inte arbetsuppgifterna 

uppfyller dessa krav går inte de att automatiseras och därmed uppkommer ingen nytta 

av RPA i verksamheten. (Moffit et al 2018) I det ideala scenariot skulle arbetsuppgifterna 

vara stabila och därmed skulle roboten inte behöva uppdatering varje år. Det bör finnas 

vägande skäl till att robotik ska användas. (Eulerich et al 2020) 

Efter att data analyserats, behovet identifierats och RPA valts som rätt verktyg ska 

arbetsuppgifterna väljas ut som ska automatiseras. Processerna kan brytas ner i mindre 

uppgifter så att hela processen kan automatiseras. (Moffit et al 2018) Ett exempel på hur 

arbetsuppgifterna kan brytas ner i mindre uppgifter är att substansgranskningen räknas 

som en process och de olika sätten man kan göra substansgranskningen på är de lägre 

uppgifterna i processen. (Zheng 2019) I den andra fasen av implementeringen ska 

arbetsprocesserna omstruktureras så de är kompatibla med RPA. För att automatisering 

ska fungera bör data vara strukturerat och standardiserat.  (Huang & Vasarhelyi 2019) 

Om AI används i samband med RPA kan data också vara ostrukturerat. (Zheng 2019) 

Företaget som implementerar robotik i sin verksamhet kan välja att antingen köpa 

roboten från en extern leverantör eller sedan skapa roboten själv. (Huang & Vasarhelyi 

2019) 

Till följande steg hör bland annat skapandet av en prototyp av en process som använder 

RPA. Det kan uppstå krav där automationen måste testas flera gånger. I detta skede kan 

också kostnadskalkyler skapas för att utvärdera vilka uppgifter som är mest lönsamma 

att automatisera. (Moffit et al 2018) Före implementeringen kan påbörjas krävs det att 

den hösta ledningen har förståelse för varför man vill implementera robotik. (Gotthardt 

et al 2020) Då prototypen har skapats och man är nöjd med vad den kan åstadkomma 

kan implementeringen påbörjas. (Moffit et al 2018) Det finns olika risker för misslyckad 

implementering, bland annat cyberrisker och det att inte beräknats tillräckligt med 

människor, pengar och tid för projektet. (Gotthardt el al 2020) 

Avslutningsvis då alla processen och arbetsflöden har automatiserats kommer 

utvärderingsfasen. Företaget utvärderar ifall allting fungerar som önskat eller om de tre 

tidigare stegen kommer att göras på nytt. (Huang & Vasarhelyi 2019) Då roboten 

utvärderas ska den utvärderas transparent och utan partiskhet. (Gotthardt et al 2020) I 

utvärderingsfasen kan det uppkomma relevant information som bör dokumenteras så 

att den kan utnyttjas i framtiden vid liknande projekt. (Moffit et el 2018) 
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4.2 Datainsamling och respondenter 

Avhandlingen är en kvalitativ studie. Forskningsfrågorna kräver kvalitativa svar 

eftersom avhandlingens syfte är att förstå vilka faktorer som inverkar på den upplevda 

nyttan av RPA inom revision, därmed kan inte svar på denna fråga fås utan att göra en 

kvalitativ studie. Dessutom finns det inte en möjlighet att få uppgifter gällande detta 

ämne från någon databas vilket också tyder på att avhandlingen bör vara kvalitativ. 

Semi-strukturerade frågor kommer att användas i forskningen eftersom nya insikter kan 

motivera att spontant gå djupare in på icke-förutsedda inblickar. Denna intervjumetod 

tillåter flexibilitet men garanterar att fokus hålls på studiens syfte. Jämförbarhet mellan 

intervjuerna garanteras även med semi-strukturerade intervjuer. (Patton 2015, s.439) 

Respondenterna för forskningen bör uppfylla vissa kriterier. För att få genomtänkta och 

aktuella svar bör respondenterna ha arbetserfarenhet inom RPA, därmed behövs det 

revisorer som har erfarenhet inom ämnet. Revisorerna har den bästa kunskapen för hur 

arbetet sköts med hjälp av RPA. Dessutom har revisorerna kännedom gällande hur och 

ifall deras arbetsuppgifter förändrats och vad förändringarna hämtat med sig. RPA 

kodarna är också centrala att intervjua. De är viktiga att intervjua eftersom de har bäst 

kunskap i hur olika arbetsuppgifter har automatiserats, implementeringsprocessen och 

de kan beskriva vad som varit speciellt utmanande under processens lopp. Utöver dessa 

kommer anställda att intervjuas som bland annat har rollen som Digital Accelerator som 

arbetar med att utveckla användningen av RPA i Big4. Dessa personer arbetar inom 

revisionsteamet men är inte revisorer. Eftersom de ofta gör själva arbetet och revisorerna 

granskar deras arbete, har dessa personer mera konkret erfarenhet med att arbeta med 

robotik.  

För forskningen valdes sex personer till intervjuer. Personerna valdes då de uppfyllde 

specifika krav. Kraven var att respondenten har arbetserfarenhet av både revision och 

RPA. För denna studie intervjuades fem män och en kvinna. För avhandlingen 

kontaktades två personer på en av Big4 men ingen från företaget deltog i studien och 

därmed är samplet mindre än vad som hade önskats. 

4.2.1 Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 1) består av semi-strukturerade intervjufrågor. 

Intervjufrågorna är 25 till antal och indelade i tre olika kategorier. De tre olika 

kategorierna stöder avhandlingens forskningsfrågor. Den första kategorin handlar om 

bakgrundsinformation. Dessa frågor ger mera information om respondenten, personens 
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arbetserfarenhet, vilken arbetsroll personen har i företaget och vilka arbetsuppgifter 

personen gör som är relaterade till RPA. Den andra kategorin av frågor handlar om 

implementeringen av RPA. I frågorna 8–16 ombeds respondenten att svara på bland 

annat varför man tagit i bruk RPA i företaget, hur man kollat att rätt arbetsuppgifter 

automatiserats och vilka utmaningar som man mött under implementeringsprocessen. 

Utöver detta svarar respondenterna på frågor gällande de olika resurser de haft under 

projektet, ifall ledningen varit involverad i implementeringen, hur de slutfört projektet 

samt ifall de misslyckats med RPA implementeringsprojekt. I den sista kategorin 

behandlas frågor gällande revisorers förhållande till RPA och hur framtiden kommer att 

se ut för revision. I den sista frågan, fråga nummer 25, får respondenten själv berätta 

något som möjligen inte behandlas i de tidigare frågorna.  

Svaren analyseras baserat på avhandlingens egen syntes. Inledningsvis kommer 

resultatet att behandla varför man valt att utnyttja RPA inom sin verksamhet och vilka 

arbetsuppgifter som har automatiserats. Utöver det vill avhandlingen besvara vad nyttan 

är med att använda RPA inom revision och vad som varit utmanande i användningen av 

RPA. Sedan analyseras implementeringsprocessen och allting relaterat till den. 

Avslutningsvis analyseras hur revisionen kommer att se ut i framtiden och hur revisorer 

förhåller sig till RPA.  

4.3 Respondenterna och deras roll i företaget 

Position Erfarenhet av RPA Intervjudatum 

Verkställande direktör 

Senior Associate 

Digital Accelerator 

Senior Manager 

Dataanalytiker  

Digital Accelerator 

6 år 

2 år 

1 år 

10 år 

9 år 

2 år 

12/4/2021 

20/4/2021 

21/4/2021 

23/4/2021 

23/4/2021 

26/4/2021 

Tabell 1  Tabell över respondenterna 

Intervjuerna görs på distans enskilt med varje person. En intervju görs som 

gruppintervju där två anställda på ett företag intervjuades samtidigt eftersom de föredrar 
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att göra så. Datainsamlingen sker genom semi-strukturerade intervjuer. 

Intervjufrågorna ges åt personerna på förhand så att de har tid att förbereda svaren före 

intervjun. Frågorna är standardiserade och öppna vilket kommer att ge fördjupad och 

genomgående information om avhandlingens problemområde. Intervjuerna utförs med 

hjälp av en intervjuguide. Intervjuguidens syfte är att erbjuda flexibilitet men även hålla 

sig till forskningens bestämda teman. Intervjutillfällen ordnades som Teams-möten, på 

grund av det rådande pandemiläget där man inte kunde träffas personligen med 

respondenterna. Efter Teams intervjuerna transkriberas det inspelade materialet 

noggrant.  

4.4 Datasäkerhet och datahantering i studien 

Avhandlingen har utförts i enlighet med Hanken Svenska handelshögskolans 

dataskyddspolicy. Respondenternas intervjusvar behandlas anonymt och konfidentiellt. 

Den enda persondata som sparas är hur länge respondenterna arbetat med RPA 

relaterade arbetsuppgifter och vad deras roll inom företaget är. All persondata, 

kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-post, respondentens namn, som 

uppkommit i processen lagras separat från studiens data. Personerna som intervjuades 

med deras medtycke. 

Respondenterna blev vid kontakttagandet informerade om att företagets och deras egna 

deltagande i studien var anonymt. I början av intervjun informerades personerna också 

om data användningen samt deras rättigheter. Data som uppkommit under intervjuerna 

har sparats på följande plattformar: inspelningarna lagras på Microsoft Stream, medan 

transskript sparats på separata Microsoft Word dokument.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultaten av den empiriska undersökningen att presenteras. 

Kapitlet inleds med att frågor behandlas som berör implementeringen av RPA inom 

verksamheten. Sedan följer ett kapitel som behandlar hur revisorerna förhåller sig till 

RPA. Tredje stycket diskuterar fördelar och utmaningar med användningen av RPA. 

Avslutningsvis behandlar kapitlet hur revision kan tänkas se ut i framtiden och ifall RPA 

upplevs som ett redskap som hämtar mervärde för företaget. 

5.1 Implementering av RPA inom revision 

Den första frågan gällande implementeringen av RPA som respondenterna blev 

ombedda att svara på, var ifall de kunde berätta om implementeringen och berätta i vilka 

olika delar processen varit indelad i. Implementeringen följer långt alltid samma 

mönster.  

”Inledningsvis använder vi en pilotversion som sedan testas internt. Sedan görs 
iterationer på programmet och den fasen gås igenom några gånger. Efter att den 
modifierats och itereras till slut så kommer live-versionen i bruk.” (Senior Associate, 
intervju 20.4.2021) 

Alla svaren om implementeringens olika faser följer samma mönster men beroende på 

vilken arbetsroll personen som intervjuats har i företaget kan de berätta mera eller 

mindre omfattande om projektets olika detaljer och faser. De som arbetar med den mera 

tekniska aspekten av RPA kunde mera detaljerat förklara vad som skedde i de olika 

stegen. Enligt respondenterna går implementeringsprocessen i stora drag på följande 

sätt. Först identifieras ett behov, och en idé skapas. Behovet kan vara till exempel att 

anställda lägger mycket arbetstid på en process som inte kräver något professionellt 

omdöme utan de endast matar in information i till exempel Excel. Då behovet har 

identifierats börjar man skapa en plan på hur processen och automatiseringsprocessen 

kunde se ut. Efter att planerna har skapats börjar utvecklarna göra olika demoversioner 

av roboten. Då flera olika versioner av roboten testats och den har utvecklats så får en 

mindre målgrupp testa den och eventuellt komma med förbättringsförslag. Då dessa 

skeden är gjorda kommer roboten i användning av den huvudsakliga målgruppen. 

Teamet som utvecklat roboten kommer i slutskedet av implementeringen att 

upprätthålla roboten och kontinuerligt se till att den uppfyller sitt syfte. En del av 

företagen har bett som sista steg av implementeringsprocessen användarna att utvärdera 

roboten. Om kommunikationen är bristfällig och inte tillräcklig, kommer inte 

slutanvändarna att använda den till dess fulla utsträckning. Några respondenter 
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betonade vikten av kommunikation till målgruppen i alla faser av robotutvecklingen så 

att alla är förberedda på att använda den då den är färdigutvecklad.  

”Det är kommunikationen av i brukstagandet av RPA som är utmanade. Det att vi får 
människorna och teamen medvetna att det finns sådana lösningar och att de verkligen 
tar lösningarna i bruk. Det är en tidskonsumerande process och man måste medge att 
RPA är inte 100% i bruk det första året men sedan börjar ryktena spridas att någon har 
använt RPA.” (Digital Accelerator, intervju 21.4.2021) 

Då respondenterna blev obedda att svara ifall implementeringen av en robot någonsin 

misslyckats svarade de att nej den har inte misslyckats. Då RPA teamet noggrant gör 

planeringsfasen och fördelarna för roboten övervägs, kommer idén inte att gå vidare till 

utvecklingsskede om den inte kommer att uppfylla krav och framför allt om inte nyttan 

är större än alternativkostnaden. En ytterligare aspekt som bör tas i beaktan under 

planeringsfasen är ifall roboten är säker att skapa och att den inte strider mot företagets 

policy och riktlinjer. Om det inte finns säkerhetsrisker eller risker att revisionsrisken 

försämras kan roboten gå vidare till utvecklingsfasen om den hämtar mervärde för 

företaget.  

”Nej vi har i praktiken inte försökt automatisera något som inte går att automatiseras. 
Det uppkommer idéer som är omöjliga och vi är nu såpas erfarna att vi vet vad som man 
kan utveckla överhuvudtaget.” (Digital Accelerator, intervju 26.4.2021) 

Längden på implementeringsprocessen varierar väldigt mycket. Beroende på vad man 

vill åstadkomma med roboten och hur stor och invecklad processen är så kan längden på 

projektet vara olika länge. Små robotar kan ta någon vecka medan invecklade robotar 

som använder flera datasystem och mycket data kan ta år att utveckla. Fastän skapande 

av roboten kan ta någon enstaka dag så krävs genomgående dokumentation av de man 

gjort och kommunikation med slutanvändaren som kommer att förlänga 

implementeringsprojektet signifikant. 

”Längden på processen beror väldigt mycket på vilken tidigare kunskap vi har, vilka 
delar vi har färdigt, hurdana resurser vi har tillgängliga och hur högt prioriterat projektet 
är. Det kan ta upp till ett år att vi har fått slutfört ett projekt. Om det är ett mindre projekt 
så då är det inte en väldigt lång process.” (Dataanalytiker, intervju 23.4.2021) 

Det finns ännu flera motiv varför man valt att implementera RPA i sin verksamhet. Några 

av dessa motiv är bland annat att öka på de anställdas välmående, öka på kvaliteten av 

granskningen av kundernas material och framför allt att det är en ekonomisk lönsam 

investering. Några respondenter framhävde att motivet till att företaget tagit i bruk RPA 

i sin verksamhet är att göra arbetsuppgifterna så smärtfria som möjligt. 
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”Människorna byter firmor och arbetsuppgifter och då är det bra att man automatiserar 
standardprocesser som görs årligen så att så många människor som möjligt kan utnyttja 
dem” (Dataanalytiker, intervju 23.4.2021) 

”En av de största drivkrafterna är att göra rutinmässiga arbetsuppgifter så smärtfria som 
möjligt så att människor kan göra intelligenta arbetsuppgifter och intelligenta slutsatser 
i stället för att knacka in siffror.” (Senior Manager, intervju 23.4.2021) 

I stora företag som Big4 så har ledningen inte varit en stor del av implementeringen av 

RPA eller robotik. Delvis beror det på hierarkin och att det finns så många olika personer 

som ansvarar för olika delområden. Enligt de som arbetar med revisionen och utnyttjar 

RPA som ett verktyg har det lett till att strategiska beslut tagits på till exempel nordisk 

nivå och sedan har uppföljningen och det operativa ansvaret givits åt någon som inte är 

i ledningsroll.  

”I organisationer där ledningen är i en aktiv roll i implementeringsprocessen av RPA så 
framskrider implementeringsprocessen mycket snabbare”. (Verkställande direktör, 
intervju 21.4.2021) 

”Såklart har ledningen varit involverad men ansvaret har ganska långt givits åt oss i 
”nedervåningen” så att säga. Vi har i vårt team haft ganska fria händer att komma med 
nya idéer om det finns något vi önskar att göra men vi måste alltid fråga lov och 
dubbelkolla med ledningen att det är ok.” (Digital Accelerator, intervju 21.4.2021) 

Då ledningen är involverad i implementeringsprocessen kan de kommunicera till de 

anställda att detta är en värdefull investering och att de själva tror på robotiken. Däremot 

finns det fall där ledningen endast är med och skapar olika strategiska mål, godkänner 

processer, men inte följer upp robotiken djupare. Ibland kan ledningen underlätta 

kommunikationen till de anställda. 

”Ibland, när vi ser det vara nödvändigt, kan ledningen kommunicera till alla om det vi 
gjort. Det läggs mera vikt på användningen av roboten i stället för att vi kommunicerar 
att hej här är en cool grej använd den”. (Digital Accelerator, intervju 26.4.2021) 

Då respondenterna ombads svara ifall tillräckligt med resurser såsom tid, pengar och 

personal hade de väldigt samma åsikt, att de har haft tillräckligt med resurser för 

projekten. Revisionsföretagen, med sina enorma kunder och sin stora omsättning har 

tillräckliga resurser att ge till de olika avdelningarna. Däremot är det inte resurserna som 

är problemet utan skolningen av personalen som sedan gör personalen till resurser för 

företaget.  

”Resurserna vi får av ledningen är tillräckliga. Men det att vi får personalen skolade så 
att de skulle bli resurser har varit en utmaning. Jaa, det att skapa resurser har varit 
utmanande”. (Digital Accelerator, intervju 21.4.2021) 
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Utmaningarna i implementeringen av RPA är flertal. Det finns även variationer i svaren 

som respondenterna givit baserat på vilken roll de har inom företaget. Enligt RPA 

utvecklaren och verkställande direktören kan man dela in de olika utmaningarna i 

implementeringsprocessen i tre kategorier: utmaningar relaterade till data och miljö, 

tekniska utmaningar och funktionella utmaningar. Utmaningarna relaterade till data och 

miljö är svårigheter att hantera data då den kommer i olika format och att det är 

utmanande att identifiera arbetsuppgifterna som går att automatisera. Den andra 

utmaningen är de tekniska utmaningarna som uppkommer då till exempel företagets 

moln-tjänster eller företagets dataskydd inte är kompatibla med RPA. Till de tekniska 

utmaningarna hör även att skapa en robot som är datasäker. Ett annat exempel på en 

teknisk utmaning är att när robotarna skapas inom företaget, men man har inte anställt 

utomstående programmerare eller kodare, så de vars arbetsuppgift det är att 

upprätthålla RPA och utveckla den också har andra arbetsuppgifter såsom att jobba som 

revisorer. Dessutom är revisorernas tekniska kunskaper begränsade. Den tredje 

utmaningen är de funktionella utmaningarna som är relaterade till användaren. 

Användaren har inte alltid vetskap till varför man valt att utnyttja RPA, för vilka ändamål 

den används och varför man gjort en sådan investering. För att möta den sista 

utmaningen behövs goda ledarskapsförmågor som motarbetar risken att roboten inte 

blir utnyttjad till sin fulla potential. De funktionella utmaningarna kan också vara att 

revisorer som är vana att göra sitt jobb på ett visst sätt, ska plötsligt hitta tid i sin kalender 

för att skola sig i användning av robotik.  

En stor utmaning i implementeringen av RPA är de regleringar, lagar och företagets 

interna regler som reglerar vad som är tillåtet och vad som inte är det. Revision följer 

noggrant ISA standarder och andra regleringar och därmed är det viktigt att alla verktyg 

och redskap som företaget använder inom sin verksamhet är tillåtna enligt standarderna 

och regleringarna. Enligt en revisor är ISA standarderna stundvis föråldrade och de står 

i vägen för en teknisk utveckling som kunde gynna företaget. Eftersom det inte står 

konkret vad man får och vad man inte får automatisera med hjälp av robotik väljer 

revisionsindustrin att ta besluten på den säkra sidan.  

”Till exempel IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) har talat 
ut om att ISA standarderna borde tolkas i modernare banor då världen utvecklas men 
ISA standarderna inte gör det”. (Senior Associate, intervju 20.4.2021) 

Det som begränsar vad som kan automatiseras inom branschen är också starkt 

sammankopplade med företagets egna riktlinjer. Företaget tar medvetet valet att i stället 

för att olika länder ska ha olika robotar så ska alla länder ha samma robotar. Det finns 
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även regler inom företaget som berör dokumentationen av arbetet. Detta innebär att det 

finns klara instruktioner vem som är ansvarig för vilka uppgifter och hur de ansvariga 

personerna ska dokumentera det som de gör.  

”Inom företaget finns det krav gällande metodiken och kvaliteten. Det finns mera interna 
regler som ska uppfyllas eller vara noggrant genomgångna då man utvecklar robotar och 
använder dem. (Senior Manager, intervju 23.4.2021) 

”Inom vårt företag finns det mycket av dem (interna regler). Sedan diskuteras det mycket 
i planeringsskedet att får vi och kan detta göras i ett specifikt system. Om vi inte får göra 
det så då gör vi inte det. (Digital Accelerator, intervju 26.4.2021) 

Några respondenter förklarade att det inte finns cyberrisker med de större och mera 

omfattande robotarna eftersom leverantören som tillverkat mjukvaran som används för 

att göra robotarna, redan har tagit i beaktan dem. För de mindre robotarna kan ett sätt 

som robotutvecklarna tar i beaktan cybersäkerheten vara till exempel att man aldrig 

loggar in i ett externt system eller tjänst med roboten.  

”Robotutvecklarna har tagit i hänsyn cybersäkerhet på global nivå. Men om man tänker 
på de enstaka robotarna som vi utvecklat så är ett exempel att vi aldrig loggar in i något 
datasystem som kräver användarnamn utan vi löser det manuellt där emellan.” (Digital 
Accelerator, intervju 21.4.2021) 

Några andra sätt att beakta säkerheten är att ha automatiska lösenordsbyten, att datorn 

där roboten är programmerad aldrig är påkopplad i onödan, användningen av olika 

brandmurslösningar och användningen av VPN-nätverk. Roboten är till skillnad från 

människan bra på att behandla känsliga data och därmed kan roboten vara ett säkrare 

alternativ att använda då känslig information behandlas.  

”Roboten är exceptionellt bra på att hantera känslig information eftersom den inte fäster 
uppmärksamhet till vem som till exempel patienten är till skillnad från människan då 
den kollar på känsliga data. (Verkställande direktör, intervju 12.4.2021) 

Däremot är cybersäkerheten något som alltid ska beaktas i all systemutveckling och 

robotutveckling. Cyberriskerna är viktiga att beakta eftersom informationen och data 

som kunderna ger revisionsföretagen är konfidentiella och kan vara av känslig natur. 

”Så länge som det rullar på i våran egen miljö så har vi såklart starka cybersäkerhets 
certifikat och krav och policyer som vi följer. Det (cybersäkerhet) är i praktiken 
närvarande i allt som vi gör. Det är såklart närvarande inte endast i samband med RPA 
utan i alla processer som vi gör” (Dataanalytiker, intervju 23.4.2021) 
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5.2 Revisorers förhållande till RPA 

En aspekt som alla respondenter är överens om är att RPA hämtar mervärde till 

revisionen. Utöver det att alla respondenter är av åsikten att det hämtar mervärde tycker 

de alla också att kvaliteten på revisionen ökar då man utnyttjar robotik. Motiven till 

varför RPA hämtar både mervärde och ökar på kvaliteten av granskningen är flerfaldig. 

Ett motiv är att då en anställd gör likadana arbetsuppgifter flera timmar i sträck så är det 

inte ovanligt att det uppkommer fel. Utöver det att risken för att göra fel minskar kan 

större mängder information granskas vilket även höjer på kvaliteten. RPA hämtar även 

mervärde då revisorer är nöjdare med sina arbetsuppgifter då repetitiva och manuella 

arbetsuppgifter ersätts med mera krävande och analytiska uppgifter.  

”Det hämtar mervärde framför allt i tidsanvändningen och det att risken att man gör fel 
är mycket liten då man använder RPA” (Senior Associate, intervju 20.4.2021) 

”Om man granskar 50 fakturor börjar det snabbt kännas tråkigt och det uppkommer lätt 
fel då det finns så mycket att granska. Mervärdet uppkommer då man kan fokusera på 
de sakerna som spelar roll i stället för att göra repetitiva uppgifter där människor lätt gör 
fel. (Digital Accelerator, intervju 21.4.2021) 

Något som framkom tydligt av intervjuobjekten var att det finns endast ett begränsat 

antal revisorer som använder RPA i sitt arbete. En orsak till att inte alla revisorer 

använder RPA i revisionen är eftersom kunderna är så små att det inte finns behov att 

använda tekniska hjälpmedel. Däremot är det även i vissa fall ett medvetet val från de 

som skapar RPA och upprätthåller den att endast vissa utvalda människor ska ha 

möjlighet till att använda den. På detta sätt kan de lättare övervaka hur roboten används 

och vad som skulle kunna utvecklas på den. Då robotarna endast har vissa människor 

som först tar dem i bruk så kan utvecklarna lättare följa med användningen. Enligt några 

respondenter har revisorer fördomar mot robotik och RPA men efter att revisorer har 

utnyttjat robotik ett par gånger ser de det som ett nyttigt redskap för arbetet. Det finns 

konsensus mellan respondenterna att ingen som jobbar med revision ser RPA eller 

robotik som ett hot för deras jobb.  

”Den feedbacken vi har fått och hört är att många tycker om den speciellt då de ser hur 
roboten fungerar och nyttan som uppkommer genom att använda den.” (Digital 
Accelerator, intervju 21.4.2021) 

”Det står i tidningar att robotar kommer med 99% säkerhet ta över revisorers arbete i 
framtiden, men det skulle enbart vara möjligt om det endast fanns ett företag i hela 
världen och deras verksamhetsmodell aldrig skulle ändras” (Dataanalytiker, intervju 
23.4.2021) 
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”Jag upplever att det inte finns tankar om att robotar skulle ta över revisorers jobb. I 
revision kommer det finnas robotens jobb och sedan revisorernas jobb.” (Verkställande 
direktör, intervju 12.4.2021) 

Enligt vissa respondenter har många revisorer inte ens någon åsikt om RPA eftersom de 

inte ens vet vad det är för något. Adjektiv som lyfts fram då respondenterna beskriver 

äldre revisorers förhållande till RPA är skeptisk och kritisk. Delvis finns det en hög 

tröskel för somliga revisorer att anamma nya teknologier men det finns å andra sidan 

också äldre revisorer som gärna utvecklar sina tekniska kunskaper. För vissa är tröskeln 

hög eftersom de arbetat som revisorer i vissa fall i flera tiotals år och de har inte något 

behov av att ändra på sina arbetssätt. Förhållningssättet, det skeptiska och kritiska, kan 

i vissa fall uppstå av ren okunskap. Eftersom personen i fråga inte har kunskap eller 

förståelse så är de också mindre entusiastiska för förändringen. 

”Vissa människor blandar RPA, AI, Machine Learning, Process Mining osv. För dem 
(revisorer) är det bara ”ähh” det är bara teknologier… I skolan lärde vi oss revision såsom 
man gjorde någon gång på 80-talet, 90-talet. Det att vi lär oss gammalmodiga arbetssätt 
på arbetsplatsen och i skolorna gör inte gott för den framtida utvecklingen”. (Senior 
Associate, intervju 20.4.2021) 

Skillnaderna på revisorers åsikter om RPA beror till stor utsträckning på hur länge 

revisorerna har arbetat inom yrket. Det finns också stora skillnader på kunderna som de 

olika revisorerna granskar. Vissa revisorer är ansvariga för mindre kunder såsom 

stiftelser eller små bolag och för granskningen av dem behövs det inte speciella tekniska 

hjälpmedel. Eftersom de inte använder tekniska hjälpmedel i sin granskning till samma 

utsträckning som de som reviderar till exempel börsbolag, kan de lättare förhålla sig 

skeptiskt till robotik. Enligt några respondenter är de mera erfarna revisorerna mera 

kritiska mot RPA jämfört med deras yngre kollegor eftersom de yngre vuxit upp med 

datorer och nya teknologier och är vana vid ständiga utvecklingen. Det som alla 

respondenterna betonar är att det självklart finns många undantagsfall där de mera 

seniora revisorerna gärna utvecklar sina teknologiska färdigheter och gärna lär sig om 

nya hjälpverktyg som kan utnyttjas inom revision. 

”Nog märks det att ju äldre människor man går mot desto lägre är kunskapsnivån och 
mera skeptisk och kritisk mot RPA är den. Och sen när man kollar på de äldre och mera 
erfarna revisorerna som har följt den vägen då de började att man inte hade teknologiska 
hjälpmedel och system då man reviderade så att man efter 10, 15, 20 år ska ta sådant 
(RPA) i bruk så nog är tröskeln högre än för revisorerna som nu kommer rakt från 
skolbänken så de har mera förståelse för det här.” (Digital Accelerator, intervju 
21.4.2021) 
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5.3 Fördelar och utmaningar med RPA 

Inledningsvisvis ombads personerna som deltog i intervjun att identifiera vilka fördelar 

det finns med att använda RPA inom revision. Eftersom respondenterna har olika 

arbetsuppgifter och eftersom de olika revisionsföretagen har utnyttjat RPA på olika sätt 

uppkom det olika svar.  

”Man kan dela in fördelarna i fyra olika kategorier. De olika kategorierna är följande: 
Processerna har blivit effektivare och lönsammare, kvaliteten och pålitligheten har ökat, 
kundernas nöjdhet har ökat och slutligen så har de anställdas välmående med sina jobb 
ökat.” (Verkställande direktör, intervju 12.4.2021) 

Då man intervjuat de som använder RPA inom sitt dagliga arbete läggs det mycket fokus 

att det minskat på deras manuella och repetitiva arbetsuppgifter. Ett annat sätt att bevisa 

det första påståendet med att det inverkar på de anställdas välmående är att vissa 

upplever att det att roboten sköter mycket av eposten vilket har minskat på arbetstiden 

de tidigare varit tvungna att lägga på dokumentation. Att roboten sköter eposten innebär 

att roboten kan mottaga epost, skicka epost, sortera materialet som framkommer i 

eposten på rätt ställe.  

”Fördelen är absolut den att RPA har minskat det manuella arbetet med att skicka epost, 
motta epost, dokumentera det som uppkommit i eposten och att dokumentera 
granskningsarbetet. (Senior Associate, intervju 20.4.2021) 

Kvaliteten för revisonen blir högre då risk för fel minskar då RPA ersätter vissa manuella 

uppgifter.  Då de anställda kan lägga mindre tid på att göra manuella repetitiva 

arbetsuppgifter, kommer det att inverka positivt på hur nöjda de är med sitt jobb. 

Samtidigt genom att kunna eliminera risken för fel kommer kvaliteten och pålitligheten 

att öka. Då de anställda lägger mindre tid på jobb som inte kräver professionellt 

omdöme, känner de också att de har mera tid för meningsfulla arbetsuppgifter. 

”Det andra som är viktigt är att personalen upplever nöjdhet med sina jobb. När 
människorna inte är tvungna att handskas med stora mängder uppgifter så kan vi ägna 
tid åt trevligare arbetsuppgifter som indirekt hämtar mervärde åt kunderna. Det gör 
både oss anställda och kunderna nöjdare.” (Digital Accelerator, intervju 26.4.2021) 

Genom att utnyttja robotik inom revision sparas det tid och resurser vilket gör 

processerna effektivare och lönsammare. Alla dessa faktorer summerat bidrar till att 

kunden slutligen blir nöjdare med revisionen. Kunderna blir nöjdare med tjänsten 

eftersom de vet att revisionsföretaget haft möjlighet att granska större sampel och så 

kommer kostnaderna för revisionen vara lägre eftersom arbetet som revisionsteamet gör 

effektiveras.  Då större sampel granskas kommer roboten att lyfta fram avvikelser och 

det som är logiskt kommer inte att framhävas. Detta betyder att revisorer kan ägna sin 
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arbetstid på att granska det som behöver klargöras och inte behöva granska sådant som 

är logiskt. En fördel som berör alla dessa kategorier är tiden man sparat på att utnyttja 

RPA för manuella, repetitiva arbetsuppgifter. Det är svårt att uppskatta eller räkna ut 

hur mycket arbetstid som har sparats då man tagit i bruk RPA, men en revisor formulerar 

tidsbesparingen som att det är svårt att mäta hur mycket man har sparat tid men man 

kan lättare se hur mycket mera granskningsarbete man kan göra med att utnyttja RPA. 

”Det är en fördel med det bredare tillämpningsområdet och analyserandet av det. 
Specifikt det att nyttan uppkommer då man kan från den stora massan granska 
avvikelserna som uppkommer och därmed avgöra om det är något man ska granska 
ytterligare eller om de ser logiska ut.” (Senior Manager, intervju 23.4.2021) 

”Jag skulle säga att åtminstone två arbetsår för två personer som sparas årligen genom 
att använda RPA”. (Digital Accelerator, intervju 21.4.2021) 

”Företag är mycket mera globala idag och de har mycket mera invecklade saker som man 
ska granska och därför ökar arbetsmängden. Men med hjälp av att utnyttja olika 
teknologier kan man effektivisera arbetet och då får man gjort granskningen på lika 
många timmar som tidigare, men samplet som man granskat har varit signifikant 
större”. (Senior Manager, intervju 23.4.2021) 

Processer som Big4 har automatiserat är bland annat granskningen av försäljningen och 

därmed har de kunnat granska omsättningen. Förutom att granska försäljningen har 

man också kunnat använda RPA för avstämningen av konton och händelser. RPA 

utnyttjas även för att skapa olika analyser av data som kunden har gett. Dessa analyser 

använder revisorer som hjälpmedel i granskningsprocessen. Utöver att granska kundens 

händelser kan RPA även utnyttjas för interna syften. Ett exempel där RPA används för 

interna processer är då kunden är den samma från år till år och man smidigt kan flytta 

tidigare års siffror till årets arbetspapper. Det som är gemensamt för processerna är att 

data är standardiserat, processerna är manuella och repetitiva. Ännu ett särdrag är att 

processerna inte kräver något analytiskt tänkande utan de är mest rutinartade uppgifter. 

”Med RPA underlättar vi repetitiva uppgifter som till exempel då vi har en kund som 
fortsätter från år till år så kan vi göra något så simpelt som att öppna en ny 
granskningsperiod i våra interna system. En annan sak som vi har använt RPA till är att 
gå in i kundernas datasystem och hämtat bokföringsinformation som verifikat och 
fakturor osv. Sedan har vi också utnyttjat RPA för granskningen av kundernas 
omsättning”. (Digital Accelerator, intervju 21.4.2021) 

En av de största utmaningarna som framkommer i användningen av RPA är problemen 

sammankopplade till datastrukturen och de olika datasystemen. Eftersom Big4 är stora 

företag med en bred portfölj med kunder så har kunderna naturligt flera olika 

datasystem. Problemet som uppkommer då kunderna har olika datasystem är att varje 

datasystem kräver en egen robot. Problem relaterade till datastrukturen är tillexempel 

data som finns på papper och inte är i NPL. Det är även en utmaning då roboten ska 
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hantera olika former av data då det kan komma i flertals olika format till exempel i Excel, 

pdf och csv. Detta innebär att det blir en arbetsam och utmanande process att kunna 

standardisera data.  

”Kundens material kan vara i olika format och då måste man lära roboten flera olika 
källkoder…. Det att kundernas material är i olika format kräver att man tillägnar tid och 
resurser för RPA.” (Verkställande direktör, intervju 12.4.2021) 

En utmaning kan också vara den att då kunderna är flera till antal och de olika 

datakällorna är flera till antal resulterar det i att det är utmanande att veta vilka 

arbetsprocesser som är värda att automatisera och vilka processer inte gynnas av 

automatisering. Svårigheten är att hitta rätt lösning för rätt kunds verksamhet.  

”Det är inte lätt att hitta de områden som kan automatiseras eller att hitta de ställen där 
automatisering hämtar någon nytta” (Dataanalytiker, intervju 23.4.2021) 

All information som behövs för granskningen kan inte hämtas från data som fås ur 

informationssystem utan information måste också hämtas genom att till exempel 

intervjua olika anställda inom företaget för att skapa en bättre helhetsbild. Detta 

eftersom revision består av flera olika arbetsuppgifter och granskningssätt eftersom 

kunderna har olika verksamhetsområden och informationssystem. Data kan inte heller 

alltid utnyttjas för att verifiera att allting stämmer. Det är också viktigt för revisorer att 

tala med de anställda för att få bredare information om hur det går för kunden. Intervjuer 

med kunder och granskning av bland annat lager är exempel på saker som aldrig 

kommer kunna ersättas av robotik. Dessutom medför den mänskliga kontakten och 

samtalen mervärde för kunden. 

”Datasystemet visar det man matat in i systemet. Om du har en kunds lager där det står 
i systemet att där finns 10 produkter så behövs en inventering ändå göras för att verifiera 
innehållet i lagret”. (Senior Manager, intervju 24.4.2021) 

Ett stort problem med RPA är förändringen som den medför. Det är inte endast 

förändringen i arbetsuppgifterna som är utmanande utan även att leda företaget genom 

en förändring.  

”Revision är en traditionell bransch där man går med kostym till kunden och det är 
mycket traditioner inom revision. För det första är utmaningen kommunikationen och 
hur man leder förändringen om att man har tagit i bruk nya redskap och robotik för att 
underlätta revisionen. Utöver det så är kommunikationen till de mera seniora 
revisorerna en utmaning. Genom att få de mera erfarna revisorerna att använda dessa 
verktyg så får de yngre anställda en möjlighet att använda dem.” (Digital Accelerator, 
intervju 21.4.2021) 
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Kommunikationen från ledningens och förmännens del är under hela 

implementeringsprojektet är av signifikant betydelse. Enligt verkställande direktören är 

det även en utmaning att få människor att vilja använda robotiken ifall ledningen inte 

tydligt har kommunicerat varför man valt att göra en investering i RPA. Det är inte 

enbart viktigt att ledningen och förmännen kommunicerar att man implementerat 

verktyg som ska underlätta arbetet utan att de också kommunicerar varför man valt det 

och varför det är viktigt att man använder de utvecklade redskapen.  

”Jag ser den största utmaningen vara ändringen av tillvägagångssätt”.  (Verkställande 
direktör, intervju 12.4.2021) 

Utmaningar uppkommer också gällande regleringar och speciellt företagets interna 

regler. Det finns inom revision många saker som är upp till revisorns egen professionella 

tolkning och det kan man inte använda robotik med. Därmed är det en utmaning då man 

väljer vilka processer man ska automatisera för det ska inte finnas rum för egna 

tolkningar och bedömningar. För att upprätthålla en särskild standard på 

granskningarna har Big4 tillämpat egna riktlinjer och koder som företaget följer. 

Ingenting som ökar på risken att kvaliteten av granskningen försämras får tillämpas i 

verksamheten.  

”Roboten kan i princip endast svara på frågan ja eller nej, den kan inte göra egna 
bedömningar”. (Digital Accelerator, intervju 21.4.2021) 

5.4 Hur kommer framtiden att se ut för revision? 

Alla respondenterna, oberoende av arbetsuppgift, är överens om att revision fortfarande 

kommer att vara viktigt i framtiden. Detta innebär i praktiken att revisionsföretaget 

kommer att analysera och rapportera samtidigt som kundens verksamhet fortlöper i 

stället för att endast analysera och rapportera under bokslutstider. Utöver att revision 

kommer att vara mera integrerat med kunden så kommer kunden ha andra 

förväntningar på revisionen än vad den är idag. Kunden kommer att förvänta sig mera 

information retroaktivt och mera sådan information som företagets ägare kommer finna 

nödvändigt. 

”Revision kommer vara mera integrerat med kundens verksamhet.” (Dataanalytiker, 
intervju 23.4.2021) 

”Rapporteringen kommer gå åt det hållet att det hela tiden görs i real-tid” (Digital 
Accelerator, intervju 21.4.2021) 

I framtiden kommer användandet av teknologier spela en ännu större roll än vad den gör 

idag. Redan nu används RPA i samband med andra teknologier och många 
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granskningsmetoder använder flertal teknologiska hjälpmedel. Det kommer ständigt 

nya verktyg ut på marknaden som efter godkännande försöker integreras så snabbt som 

möjligt i verksamheten.  

”Jag tror starkt på att AI och maskininlärning kommer att ändra på våra arbetssätt. 
Revision kommer också att fokusera mera på att analysera avvikelser och yrket kommer 
att röra sig mot att snarare fokusera på de identifierade riskområdena.” (Senior 
Associate, intervju 20.4.2021) 

Enligt en revisor kommer revision i framtiden att kunna utvecklas snabbt om lokala 

myndigheter och internationella myndigheter bestämmer sig för att utveckla 

regleringarna och riktlinjerna som revisionen följer idag. Det kommer ändå att vara av 

hög prioritet att kvaliteten fortfarande håller hög nivå. Inga val som tas gällande 

informationssystem eller teknologier får äventyra processernas kvalitet. Inom en nära 

framtid kommer det också att vara lättare att jobba med kundens material. Detta 

kommer att göra att revisionsprocessen kommer att försnabbas och effektiveras. Idag tar 

det ibland långa tider då man ber kunden skicka sitt material och sedan att man granskar 

det.  

”I framtiden kommer vi själva kunna gå in i kundernas system och sedan hämta det 
material som vi behöver.” (Digital Accelerator, intervju 21.4.2021) 

De gemensamma åsikterna är att datahanteringen kommer vara smidigare och teknologi 

kommer användas i större utsträckning. Företagen kommer ständigt att tvingas 

utvecklas att tillämpa nya teknologier för att kunna vara så konkurrenskraftiga som 

möjligt.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel, som är avhandlingens avslutande kapitel, sammanfattas och diskuteras 

det mest väsentliga som uppkommit i avhandlingen. I sammanfattande diskussionen 

besvaras avhandlingens forskningsfrågor och slutsatser dras från det tidigare 

resultatkapitlet. Kapitlet inleds med diskussion kring resultaten.  

6.1 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka faktorer som påverkar den uppleva 

nyttan av RPA inom revision. Avhandlingen utgår från den egna syntesen som skapats 

baserat på tidigare forskning om implementering av RPA inom revision. 

Forskningsfrågorna handlar om vilka uppgifter som kan och har automatiserats och vad 

RPA har hämtat åt företaget, vad är utmaningarna och fördelarna med att implementera 

RPA och avslutningsvis hur revisionsyrket kommer se ut i framtiden och vilka 

teknologier som kommer utnyttjas i granskningen i framtiden. Avhandlingen är baserad 

på en kvalitativ datainsamling. Totalt intervjuades sex personer med olika roller inom 

RPA i företagen de arbetar för. Respondenterna bestod av en verkställande direktör, en 

Senior Associate, två digitala acceleratorer som också arbetar som Associates, en Senior 

Manager och en dataanalytiker. Intervjuerna hölls i april på distans.  

F1: Vad är utmaningarna och fördelarna med att implementera RPA och hur 

gör man det utan att misslyckas? 

Respondenterna ombads att beskriva implementeringsprocessen och varje respondents 

svar följde liknande mönster. De beskrev processen med följande delsteg, först hittas ett 

behov eller en möjlighet att utveckla en process med hjälp av RPA, sedan planeras den 

och efter den fasen börjar en demoversion utvecklas. Efter utvecklingen och flera rundor 

av testning av roboten ges det i vissa fall en möjlighet för några användare att testa den 

automatiserade processen. Då RPA utvecklarna har testat och utvecklat processen klart, 

kommer den att kunna användas av alla som har möjlighet att använda den. Sedan ska 

roboten uppföljas och ses till att den uppfyller sitt syfte och att den uppdateras då det 

behövs. Slutligen ska RPA utvecklarna dokumentera vad de gjort under processens gång. 

Det som inte framkom i tidigare forskning om implementeringen av RPA var vikten av 

kommunikation. (Huang & Vasarhelyi 2019: Gotthardt et al 2020: Moffit et al 2018) 

Däremot svarade respondenterna som arbetar med utvecklingen av RPA inom Big4 hur 

viktig del av implementeringen kommunikationen är i projektets alla faser.  

Respondenterna var av den åsikten att RPA ökar på företagets lönsamhet och ökar 
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anställdas välmående vilket har varit orsaker som bidragit till att man implementerat 

RPA i företaget. Enligt Huang & Vasarhelyi 2019 är utvärderingsfasen den sista fasen i 

implementeringsprocessen. När respondenterna förklarade implementeringsprocessens 

olika faser sa ingen av dem att de gör någon större genomgående utvärdering. Att det 

inte sker en utvärderingsfas i alla företag kan bero på att testandet görs i så många 

etapper att då roboten används av slutanvändaren så är produkten redan helt klar.  

I en undersökning av Huang & Vasahelyi 2019, beskrevs det att 50% av RPA 

implementeringsprojekten misslyckas. Å andra sidan, då respondenterna ombads att 

svara på frågan ifall de någonsin misslyckat med implementeringen av RPA var svaret 

huvudsakligen att de inte misslyckats.  De som arbetar med att utveckla RPA har 

arbetserfarenhet och kan snabbt avgöra om en process är värd att automatisera eller inte. 

Därmed misslyckas inte en implementering eftersom utvecklarna redan kan i 

planeringsskedet avgöra ifall automatisering kan göras eller inte. I frågan gällande om 

man någonsin valt att automatisera fel uppgifter var svaret också nej, detta beror också 

på utvecklarnas kunskap i vad som kan automatiseras och vad som inte kan 

automatiseras är omfattande.  

Enligt tidigare forskning är det viktigt för att implementeringen ska vara framgångsrik 

att ledningen är involverad. Däremot svarade respondenterna att ledningen sällan är 

involverade i utvecklingen av RPA i företaget. Orsakerna till detta är flertal bland annat, 

utvecklarna och teamen som utvecklar robotar har tillräckligt med resurser och kunskap 

för att de ska veta vad de gör, Big4 är hierarkiskt vilket innebär att det finns personer 

som är högt uppsatta som överser utvecklingen och behöver inte ledningen för att göra 

det. En respondent utryckte att ifall ledningen är involverad i utvecklingen av RPA och 

ledningen förmedlar information till de anställda varför man valt att satsa på 

automatisering kommer projekten att framskrida snabbare och effektivare och de 

anställda lättare anamma de nya teknologierna. Några respondenter påpekade att 

ledningen är med och godkänner och håller sig uppdaterade om de stora helheterna men 

att de inte är engagerade i den dagliga verksamheten. 

Enligt tidigare forskning så är risker till att implementeringen av RPA misslyckas bland 

annat att resurserna ägnade åt utvecklandet av roboten är för små och att det finns 

cybersäkerhetsrisker. (Gotthardt et al 2020) Bland annat robotutvecklarna svarade att 

cybersäkerheten är tagen i beaktan redan då man införskaffat mjukvaran som man gör 

robotarna med. Programmen som de använder för utvecklingssyftet är en säker produkt. 

Enligt företagets inre regler får ingen i företaget skapa eller utveckla något som är en 



43 
  

säkerhetsrisk eller är en risk som försämrar granskningens kvalitet. Resursbrist är inget 

som någon upplever att det finns på Big4. Stora koncerner med många kunder har 

tillräckliga mängder pengar, tid och anställda dedikerade till sina projekt vilket innebär 

att bristfälliga resurser inte är ett hinder i robotutvecklingen. 

F2: Hur förhåller sig revisorer till RPA? 

Både tidigare forskning och avhandlingens undersökning bekräftar att RPA hämtar 

mervärde till företaget. Respondenterna förklarar att mervärdet bildas då de anställda 

blir nöjdare, kunderna blir nöjdare med tjänsten och kvaliteten på granskningen blir 

bättre med hjälp av utnyttjandet av robotik. Ingen av respondenterna är av den åsikten 

att RPA inte hämtar mervärde eller ökar på kvaliteten på granskningen. Kvaliteten på 

granskningen blir bättre eftersom roboten inte gör fel och med hjälp av RPA kan bland 

annat större sampel granskas.  

I tidigare forskning står det att revision grunder sig på mycket regleringar och därmed 

har inte utvecklingen av robotik använts till stor utsträckning. (Cooper et al 2020) En 

respondent påpekade att lagar och regleringar följs noggrant i revision och att det inte 

står om RPA i någondera. Däremot eftersom det inte står om processer man får använda 

RPA med, tar inte Big4 risken att tillämpa det i ställen där det eventuellt kunde finnas 

en risk att använda det i. Detta har lett till att revisionsbranschen försiktigt har tillämpat 

robotik i sin verksamhet. Varken hårdvara eller mjukvara som de väljer att ta i bruk får 

äventyra kvaliteten på granskningen. Det som inte framkommer i tidigare 

undersökningar är hur mycket som de interna reglerna och de egna riktlinjerna 

förhindrar att RPA eller robotik används i bredare utsträckning inom den egna 

verksamheten. Respondenterna påpekar att de interna reglerna är stränga och 

utvecklingsmöjligheterna är mycket begränsade. 

Avhandlingens resultat gällande tidsbesparingar stöder tidigare forskning inom ämnet. 

Några respondenter utryckte att mängden tid besparad är cirka två personers arbetsår. 

Detta står i linje med Penttinens et al (2018) undersökning även om mängden som 

respondenterna beskrev var högre. En annan respondent utryckte att det är svårt att 

avgöra hur mycket tid som besparats eftersom i stället för att se det i tid så har de med 

hjälp av RPA kunnat granska större sampel. Med att granska större sampel kan företaget 

i stället för att göra stickprov kunna granska hela material och i stället fokusera på att 

granska felen eller avvikelserna som dykt upp. Genom att granska avvikelserna och felen 

kommer kvaliteten och utsträckningen på granskningen öka.  
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Revisorers förhållande gentemot RPA varierar mycket. Respondenterna var alla av den 

åsikten att RPA hämtar nytta för företaget. Enligt respondenterna är det huvudsakligen 

de yngre revisorerna som är positivt inställda till automation och robotik än de äldre 

revisorerna. Det finns också undantag där de äldre revisorerna anammar nya teknologier 

ivrigare än de yngre. Orsaken till detta är att de äldre revisorerna har arbetat i flera 

årtionden med sina arbetsuppgifter och inte vill ändra på sina arbetssätt. En till orsak till 

att äldre revisorer har svårare att ta sig an nya teknologier är för att förståelsen för teknik 

är sämre än de yngre revisorernas förståelse är. Enligt en undersökning av Frey och 

Osbourne (2017) skulle revisionsyrket vara ersatt av AI till 94 procent till året 2027. Då 

respondenterna fick svara om revisorer känner sig oroliga över att tekniken kommer ta 

över deras jobb fanns det ingen som svarade att de skulle vara oroliga. Mycket som 

revisorer gör kan inte göras med hjälp av robotar utan kräver mänsklig kontakt och 

problemlösningsförmåga. Revisionsyrket kommer att förändras och tekniker kommer 

ersätta vissa arbetsuppgifter, men nya tekniker kommer också medföra nya 

arbetsuppgifter.  

F3: Vilka är fördelarna och utmaningarna med att använda RPA och vad har 

robotik hämtat åt företaget? 

Respondenterna lyfte fram flertal fördelar med att använda RPA i revision. Fördelarna 

kan delas in i fyra olika kategorier; kvaliteten på granskningen ökar, processerna blir 

effektivare och lönsammare, kunderna blir nöjdare och personalen blir nöjdare. Dessa 

resultat är i linje med tidigare undersökning i fördelarna med RPA. Risken för fel 

elimineras då man utnyttjar robotik (Cooper et al 2020). En anställd kan bli uttråkad 

och trött på att göra samma uppgift men roboten blir inte trött och gör därmed inte fel 

vilket ökar på kvaliteten. Resurser såsom tid och pengar besparas då robotik utnyttjas 

vilket gör att processerna blir effektivare och ekonomiskt lönsammare. Avhandlingens 

resultat är i linje med resultat från tidigare forskning att anställda känner sig nöjdare 

med sina arbetsuppgifter då de undviker att göra manuella repetitiva uppgifter utan i 

stället får göra arbetsuppgifter som kräver professionellt omdöme. Även kunderna blir 

nöjdare då RPA används eftersom revisionsföretaget har haft möjlighet att granska mera 

material och kunna göra det effektivare vilket kan bidra till lägre kostnader för projektet.  

Det som inte framkom i tidigare forskning utan först i intervjuerna var hur utmanande 

kommunikationen är. Flera informanter påpekade att kommunikationen var den största 

utmaningen med implementeringen av RPA inom sina respektive företag. Med 

kommunikationen avses att kommunicera att man håller på att utveckla en robot för ett 
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specifikt syfte, sedan då roboten är klar kommunicera om det och sedan att få människor 

tillräckligt utbildade och informerade att ha förmågan att använda roboten till sin fulla 

potential.  

En utmaning som respondenterna nämnde var gällande data, vilket också var ett 

problem som nämndes i tidigare undersökningar om RPA. Då kunderna har olika 

datasystem så är en utmaning att välja vad som är värt att automatisera och för vilket 

system. Dessutom är mängden olika informationssystem och verksamhetsområdet en 

utmaning eftersom all information och data inte fås från systemen. RPA kan utnyttjas 

för material som matats in i ett informationssystem men utmaningen är att det alltid 

kommer finnas information som man inte får fram via systemen.  

F4: Hur kommer revisionsyrket att se ut i framtiden och vilka teknologier 

kommer att utnyttjas i granskningen? 

Kunderna kommer ha andra förväntningar för vad som ingår i revisionen. Dessutom 

kommer kunderna och de andra intressenterna förvänta sig rapportering i realtid och att 

revisionen kommer vara mera integrerad med deras dagliga verksamhet. Det som verkar 

förhindra utvecklingen av revisionen är lagstiftningen och ISA standarderna. Den 

verkställande direktören för RPA företaget var av den åsikten att revisionsyrket har fallit 

efter i användningen av robotik och automation i jämförelse med andra branscher. Detta 

understöds med tidigare forskning om ämnet att RPA inte utnyttjas lika mycket i 

revisionsyrket som det kunde göras. Andra branscher såsom skattekonsultering och 

bokföring använder RPA till bredare utsträckning än vad revision använder. En annan 

orsak till att förändringen har skett långsammare än andra branscher är för att Big4 

företag är hierarkiska och förändring sker långsamt inom organisationen.  

Det var konsensus bland alla respondenterna att revisorer kommer behövas även i 

framtiden. Arbetsuppgifterna kommer utvecklas och ändras men så länge det finns 

företag som gör ekonomisk rapportering kommer det alltid behövas revisorer som 

granskar materialet. RPA kommer utnyttjas till större utsträckning men även AI och 

andra tekniker såsom process mining och Big data kommer få större betydelse för yrket. 

Revisionsyrket kommer utvecklas och teknologiska färdigheter kommer värderas 

starkare än vad de görs idag. Det kommer däremot inte finnas teknologier som kan 

ersätta en människa i rollen som revisorn har idag då de talar med kunderna, lyssnar på 

deras funderingar och intervjuar de anställda om ärenden gällande granskningen. Detta 
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strider lite emot några forskningar inom ämnet där det framkommer att hela 

revisionsyrket kunde automatiseras.  

6.2 Reliabilitet, validitet och fortsatt forskning 

Reliabilitet innebär att svaren som forskaren får anses vara pålitliga. (McKinnon 1988) 

Konsekventa resultat för upprepade test innebär hög reliabilitet. Respondenterna i 

avhandlingen har olika arbetsuppgifter och lång arbetserfarenhet för att öka på 

avhandlingens reliabilitet. Respondenterna fyller alla kraven på att ha arbetserfarenhet 

med revision och RPA och Big4 anses vara ett relevant forskningsområde.  

Intervjuerna är baserade på subjektiva bedömningar som kan ha inverkat på studiens 

reliabilitet. Vissa frågor var ledande och resten öppna frågor vilket har eventuellt 

inverkat på svaren. Respondenterna kan ha tolkat frågor fel och eventuellt givit felaktiga 

svar. Exempel på frågor som berör tid kan vara svåra för respondenterna att uppskatta 

och därmed kan det ha äventyrat reliabiliteten på avhandlingen. Däremot stämmer 

tidsuppskattningarna väl med tidigare forskning inom ämnet vilket ökar på 

trovärdigheten på resultatet. Ett större sampel av respondenter från Big4 företag men 

också andra revisionsföretag skulle öka avhandlingens reliabilitet.  

Validitet betyder hur lämpligt ett test är för sitt ändamål. Detta innebär med andra ord 

ifall forskningen mäter det den strävar efter att undersöka. (Carmines & Zeller 1979) 

Eftersom intervjuerna består av subjektiva bedömningar kan det även ha inverkat på 

avhandlingens validitet. Validiteten för forskningen är noga genomgången så att den inte 

berör ett för smalt och inte för brett område. 

Avhandlingen hade som mål att intervjua två personer per Big4 bolag men på grund av 

att ingen potentiell respondent svarade efter flertal försök lyckades detta inte. Därmed 

begränsas resultatet till att inte nödvändigtvis kunna tillämpas för det Big4 företaget som 

inte deltog i forskningen. Utöver det fokuserar avhandlingen på revisionsyrket som 

skiljer sig från andra affärsprocesser. 

Ett fortsatt forskningsområde kunde vara att forska vilka faktorer som bidrar till den 

upplevda nyttan med IPA i revision. Artificiell intelligens används idag i samband med 

RPA i stora revisionsföretag så IPA vore därmed ett aktuellt ämne att granska från 

revisionssynvinkeln. Det kunde även vara intressant att forska i olika tekniker som 

kunde användas med RPA såsom Machine Learning, Deep Learning och Big data. Dessa 
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teknologier är väldigt nya och därför finns det inte mycket forskning av hur dessa 

används i kombination med RPA inom revision.  

Det kunde även vara intressant att fördjupa studien så att andra verksamhetsområden 

såsom konsultering och skatt i Big4 skulle finnas i studien. Speciellt i skatteavdelningen 

på Big4 är reglerna och lagarna inte lika strikta som på revisionsavdelningen och därmed 

vore det intressant att undersöka hur RPA används för dessa syften. Ett annat intressant 

forskningsämne skulle vara att granska hur arbetsprocesserna är uppbyggda inom 

revisionsföretaget ifall kunderna använder RPA eller IPA. Det finns lite tidigare 

forskning som behandlar hur revisionsföretag och till exempel bokföringsbyråers 

arbetssätt ser ut. 

Om några år, då eventuellt mindre revisionsföretag har tagit i bruk automatisering eller 

robotar kunde det vara intressant att jämföra Big4 med mindre revisionsföretag. 

Eftersom RPA är en ny teknik inom bland annat revision kunde det även vara lärorikt att 

få veta vad användningsområdena är då standarder och lagar gällande revision 

uppdaterats.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Intervjufrågor / Haastattelukysymykset / Interview questions 
 
Bakgrundsfrågor /Taustakysymyksiä / Background questions 

1. Arbetsuppgifter/Työtehtävät/Work tasks 

a) Revisor/Tilintarkastaja/Auditor 

b) RPA kodare/ RPA ohjelmoijia/ coding RPA 

c) Annat vad? / muu- mikä? /other- what? 

 

2. Vilka uppgifter relaterade till RPA utför Ni? / Mitä RPA:han liittyviä tehtäviä teet? / 

What tasks do you do related to RPA? 

3. Hur lång arbetserfarenhet har Ni med att arbeta med RPA? / Kuinka monta vuotta 

olette työskennelleet RPA:an kanssa? / How many years of experience do you have with 

tasks related to RPA? 

4. Vilka arbetsuppgifter har automatiserats med RPA? / Mitkä työtehtävät on 

automatisoitu RPA:lla? / What tasks were automated with RPA? 

5. Har ni försökt automatisera arbetsuppgifter som inte gått att automatisera? Vilka 

arbetsuppgifter? / Oletteko yrittäneet automatisoida tehtäviä, jotka ovat sitten 

osoittautuneet mahdottomaksi automatisoida? Mitkä tehtävät? / Have you ever tried 

automating tasks that could not be automated? Which tasks? 

6. Vad är fördelarna med att använda RPA inom revision? /Mitkä ovat hyödyt RPA:an 

käyttämisestä tilintarkastuksessa? / What are the advantages of using RPA in auditing? 

7. Vad är utmaningarna med att använda RPA inom revision? / Mitkä asiat ovat olleet 

haastavia RPA:an käyttämisessä tilintarkastuksessa? / What are the challenges of using 

RPA in auditing? 

8. Har ni haft kunder som använt RPA? Hur fungerar granskningen då? / Onko teillä ollut 

asiakkaita, jotka hyödyntävät RPA:ta? Miten tarkastus toimii silloin? / Have you had 

customers who have used RPA? How does the auditing work then? 

 

Implementeringen av RPA/ RPA:an käyttöönotto/ Implementation of RPA 

 

9. Berätta om RPA implementeringen. I vilka olika steg kan implementeringsprocessen 

delas in i? / Kerro RPA:an käyttöönotosta. Mihin eri vaiheisiin jakaisit 

käyttöönottoprosessin? /Could you tell me about the RPA implementation. What stages 

was the project divided into? 

10. Varför valde man att implementera RPA inom företaget? / Miksi päätettiin ottaa 

käyttöön RPA:ta yrityksessänne? / What were the motives for the implementation of 

RPA in the company? 

11. Har det uppkommit utmaningar i implementeringen? Vilka? Vad gjorde ni för att fixa 

utmaningen? / Oletteko kohdanneet haasteita RPA:an käyttöönotossa? Mitä haasteita? 

Kuinka ratkaisitte ilmenneet hasteet? / Have you experienced challenges relating to the 

implementation of RPA? What were they? How did you tackle the challenge? 

12. Hur ser ni till att ni automatiserar rätt processer? / Kuinka varmistatte, että 

automatisoitte oikeat prosessit? / How do you ensure that you automate the right tasks? 

13. Hur har ledningen varit involverad i implementeringen? / Miten johto on ollut mukana 

käyttöönottoprosessissa? / How has management been involved in the 

implementationprocess? 

14. Upplever ni att tillräcklig/för lite med resurser såsom tid, pengar, anställda allokerats 

för RPA implementeringsprojektet? / Koetteko että tarpeeksi/liian vähän resursseja, 

kuten aikaa ja rahaa on laskettu mukaan käyttöönottoprojektiin? / Do you think 

enough/too little resources such as money, time and people are allocated to the RPA 

project?  
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15. Hur uppmärksammar Ni cyberrisker relaterade till RPA? / Kuinka otatte huomioon 

RPA:an tuomat kyberturvallisuusriskit? / How do you address issues regarding to 

cybersecurity and RPA? 

16. Hur utvärderar ni RPA implementeringen då den är avklarad? / Kuinka arvioitte 

RPA:an käyttöönoton, kun olette valmiita käyttöönottoprojektin kanssa? / How do you 

evaluate the implementation after the project is finished?  

17. Har Ni någonsin misslyckats med implementeringen? Vad var orsakerna till 

misslyckandet? / Oletteko epäonnistuneet käyttöönotossa? Mitkä olivat syyt 

epäonnistumiseen? / Have you ever implemented RPA unsuccesfully? What were the 

reasons to it? 

 

 

Övriga frågor / Muut kysymykset / Other questions 

 

18. Upplever Ni att RPA hämtar ett mervärde till revisionen och att den ökar på kvaliteten 

på granskningen? På vilket sätt? / Koetteko että RPA tuo lisäarvoa tilintarkastukseen ja 

parantaa tilintarkastuksen laatua? Millä tavoin? / Do you consider RPA bringing added 

value and increasing the quality to the auditing? In what way? 

19. Finns det regleringar och/eller lagar som begränsar för vilka syften Ni kan utnyttja RPA 

i er verksamhet? / Onko olemassa säännöksiä tai lakeja jotka rajaavat mihin 

tarkoituksiin saatte käyttää RPA:ta toiminnassanne? / Are there regulations and/or 

laws that limits what you are allowed to do with RPA in your work? 

20. Hur mycket tid har besparats på arbetsuppgifterna genom användningen av robotik? 

/Kuinka paljon aikaa on säästetty robotiikan soveltamisesta työtehtäviinne? / How 

much time is saved when using RPA in your auditing tasks? 

21. Vad är revisorers åsikt om RPA? Ser revisorer RPA som en nytta eller som ett redskap 

som ersätter deras jobb? / Mikä on tilintarkastajien mielipide RPA:sta? Näkevätkö 

tilintarkastajat RPA:an hyödyllisenä, tai työkaluna, joka voisi korvata heidän työnsä? / 

What are auditors’ opinions on RPA? Do auditors feel that RPA is a helpful tool in their 

job, or do they see it as a tool that will replace their work? 

22. Hur har robotik och framförallt RPA ändrat sättet ni arbetar på? Har det ändrats alls? / 

Kuinka robotiikka, ja erityisesti RPA on muuttanut tapaanne tehdä töitä? Onko se 

muuttanut yhtään? /How has robotics changed the way you work? Has it changed the 

way you work at all? 

23. Tror ni att RPA och robotik kommer ha en större betydelse i ert jobb inom en nära 

framtid? / Luuletteko että RPA ja robotiikka tulee vaikuttamaan paljon tapaanne tehdä 

töitä lähitulevaisuudessa? /Do you think RPA and robotics will have a larger role in your 

field in the near future? 

24. Hur kommer revisionsarbetet se ut i framtiden? / Miltä tilintarkastus tulee näyttämään 

tulevaisuudessa? / How will auditing look like in the future? 

25. Finns det något ni skulle vilja tillägga gällande RPA i revision? / Onko teillä jotain mitä 

haluaisitte lisätä RPA:ahan liittyen? / Is there anything related to RPA you want to 

mention? 

Tack! / Kiitos! / Thank you! 

 

 

 

 


