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Abstract 

The development of digitalization and automatization has profoundly changed our social and 

professional environment where we live and work. This is not an exception for auditors. 

Researchers highlights that information technology has affected the audit profession 

monumental and that new standards encourage auditors to embrace technology even more. 

Cloud based services and decision support systems are emphasized by both the profession 

and the literature, as the most influential innovations due to digitalization and automatization. 

These developments are described as having a major impact on the audit profession and 

consequently on the individual auditor. Due to technological advancements in this field, the 

auditor must apply these new tools and work methods to remain competitive in the industry.  

 

Simultaneously, recent studies indicate that these developments require the auditor to acquire 

new competencies in addition to the traditional skills. However, there when competencies are 

desired, they are vaguely defined, with an exception for technological skills. Therefore, this 

study aims to answer the question how digitalization and automatization have affected the 

auditor’s competencies. Consequently the purpose is to increase knowledge about which 

competencies are necessary and needs to amplify, but also what competencies are irrelevant 

in the digital era. 

 

This is a qualitative study based on interviews with professional auditors within the Big Four 

firms, namely PWC, KPMG, Deloitte and EY. The results of the study are paradoxical in 

comparison to the theory which argues that technical competencies are crucial. Instead this 

study states that social competencies, analytical competencies and excellence competencies 

are the most important for auditors to master. Technological competencies, however, are not 

seen as essential. The study furthermore shows that the basic understanding risks to decrease 

due to automatization. 

 

Keywords: digitalization, automatization, audit, digitalize auditing, audit competence, 

competency, audit profession, institutional theory, cloud based services, decision support 

systems  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2013 presenterade Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, en studie om redovisnings- 

och revisionsbranschens framtida resa (FAR 2016). Reaktionerna av studien visade att det 

fanns en efterfrågan på fördjupning inom ytterligare ett område, nämligen hur branschen 

påverkas av digitalisering. Digitalisering är ett relativt modernt begrepp som uppkommit i 

takt med nya tekniker (Basic, Pettersson & Ruth 2016). En mer konkret definition ger 

Nationalencyklopedin, NE, (2018) som beskriver digitalisering som “ett begrepp som innebär 

att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator”. Med andra ord 

konverteras material i analog form till material i digital form. FAR (2016) beskriver denna 

process som avmaterialisering. Flera drivkrafter har legat bakom denna utveckling men den 

som har varit viktigast hävdar FAR vara digitaliseringen. I relation till detta understryker 

Brynjolfsson och McAfee (2012) att digitalisering inte bör betraktas som något som sker vid 

ett specifikt tillfälle utan att det istället bör betraktas som en pågående process.  

 

Enligt en studie som Cukier och Mayer-Schoenberger (2013) genomförde var endast 25% av 

världens all lagrad information i digital form år 2000. År 2013 gjordes samma undersökning 

och visade att siffran uppgick till mer än 98%, vilket talar för att digitaliseringen har fått en 

allt större plats i dagens samhälle. Sverige är dessutom en av de mest högpresterande 

länderna i världen avseende digitalisering (Regeringskansliet 2017). Detta framgår ur EU-

kommissionens 2017 års index där digital ekonomi och digitalt samhälle har studerats.  

 

I och med det ökade intresset för digitalisering valde FAR att göra en uppföljning som 

släpptes år 2016 med titeln Nyckeln till framtiden. I denna framhålls inte bara digitalisering 

som den enda drivkraften i samhällets utveckling utan även automatisering betraktas som en 

viktig komponent. Det är dock viktigt att poängtera att begreppen digitalisering och 

automatisering inte bör blandas samman även om de båda är en stor del av det teknikskiftet 

som vi kan se idag. Förenklat sett avser digitalisering, som tidigare nämnt, att data i analog 

form omvandlas till digital form, medan automatisering innebär att det införs ett steg i en 

process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv (Nationalencyklopedin 2018). 

Tillsammans beskrivs dessa som samhällets starkaste förändringskrafter (FAR 2016). 

 

I takt med att digitalisering och automatisering snabbt avancerar förändras också fler och fler 

branscher från grunden och revisionsprofessionen är inte ett undantag på detta (FAR 2016). 

Det stärker bland annat Byrnes, Ames, Vasarhelyi, Pawlicki och McQuilken (2012) som 

påpekar att revisionsprocessen har utvecklats väsentligt genom att gradvis utnyttja den 

senaste informationstekniken, IT, för att förbättra process och effektivitet. Vilket talar för att 

digitalisering och automatisering är något som också revisionsbyråerna bör beakta.  
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1.2 Problem 

FAR (2016) framhåller att IT och framförallt digitalisering och automatisering, är viktiga 

drivkrafter vid utvecklingen av samhället. Därmed blir det också aktuellt för arbetsplatser att 

anpassa sig till detta. Forbes Insight i samarbete med KPMG (2016) har gjort en 

undersökning där det framgick att IT var en av de faktorer som bedöms ha störst inverkan på 

revisionsbranschen både idag och i framtiden. Detta då spridningen av data har öppnat upp 

nya möjligheter för tillväxt och därmed skapat ett enormt djup av finansiell information att 

rapportera. I likhet med detta framhåller Janvrin, Bierstaker och Lower (2008) att IT har haft 

en enorm påverkan på professionen och att standarder idag uppmuntrar revisorer att anamma 

IT allt mer. IT beskrivs vidare som ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats 

genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. 

 

Idag används flera informationstekniska innovationer vid utförandet av revisionen, där 

molnbaserade tjänster och beslutstödssystem är några av de mest framträdande i tidigare 

studier (Byrnes, Criste, Stewart & Vasarhelyi 2014; Byrnes et al. 2012). Molnbaserade 

tjänster avser tjänster som erbjuds via internet som exempelvis mail eller plattformar för 

programutveckling eller lagring (FAR 2016). Medan beslutstödssystem innefattar 

elektroniska arbetsböcker, checklistor och automatiserade beslutshjälpmedel (Hunton & Rose 

2010). Bland annat Drew (2013) hävdar att molnbaserade tjänster är en av de mest 

betydelsefulla långsiktiga förändringskrafter som revisorer måste ha i åtanke inom det 

närmsta årtiondet. Samtidigt belyser Hunton och Rose (2010) att det främst är utvecklingen 

av beslutstödssystemen som har förändrat revisionsprocessen och revisorernas arbete. Dessa 

implementeringar har i sin tur bidragit till förändringar inom revisionsprocessen då arbetet 

idag utförs på ett annat sätt än tidigare. Detta kan följaktligen tänkas leda till att revisorernas 

kompetensbehov förändras, vilket också framgår i ett pressmeddelande som EY släppte i 

december 2017: 

 

“Vårt rekryteringsbehov påverkas av kundernas behov, vilka i sin tur påverkas av 

ökad digitalisering och olika samhällsförändringar. Inom revision sker stora 

förändringar på grund av automatiseringen och robotiseringen och även inom andra 

affärsområden ser vi framför oss stark tillväxt i takt med att vi fortsätter växa inom 

områden som strategi, operationella förbättringar och transaktioner. Digitaliseringen 

gör att kompetensbehovet breddas.” (s.1) 

 

I relation till ovanstående citat går det att reflektera över hur revisorns kompetens påverkas. 

Vilka kompetenser behöver exempelvis revisorn mer av? Finns det några kompetenser som 

blir mindre betydelsefulla eller rentav riskerar att försvinna? Eller tvärtom, finns det några 

kompetenser som kommer att tillkomma? Detta anses relevant att studera, i synnerhet då 

revisionsprofessionen präglas av kunskapsintensivt arbete (Grey 1998) där revisorn betraktas 

som revisionsbyråns viktigaste resurs (Sveiby 1990). Tidigare studier har lyft fram 

kompetensutveckling som en nödvändighet, i synnerhet kompetens av informationsteknisk 

karaktär (Hunton & Rose 2010). Flera forskare menar även att kompetens är det som skiljer 

framgångsrika individer från andra (Kennedy & Dresser 2005; Kochanski 1996). 
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Således, det vi vet, genom tidigare studier är att revisionsprocessen och dess arbetssätt 

förändras till följd av den ökade digitaliseringen och automatiseringen. För att möta denna 

förändring menar tidigare forskning att kompetensutveckling är en nödvändighet, där IT-

kompetens framhålls som det viktigaste utvecklingsområdet. Det vi inte vet, och som vi 

således vill öka förståelsen för, är hur den ökade digitaliseringen och automatiseringen 

påverkar revisorns kompetenser. Vår intention är därmed att kunna bidra med vilka 

kompetenser som revisorn behöver utvidga, i och med den ökade digitaliseringen och 

automatiseringen, men också om det finns några kompetenser som inte längre är lika 

relevanta eller riskerar att gå förlorade. Detta för att slutligen kunna öka förståelsen för hur 

digitaliseringen och automatiseringen påverkar den externa revisorns kompetenser. Om 

revisorerna bättre kan förstå var yrket befinner sig och vart den är på väg, kan de lättare 

förbereda sig inför framtiden (Lombardi et al. 2014). 

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkar digitalisering och automatisering revisorns kompetenser? 

1.4 Syfte 

En av de vanligaste slutsatserna som dras är att kompetensutveckling är nödvändigt för att stå 

sig konkurrenskraftig i ett digitaliserat och automatiserat samhälle. Dock har tidigare studier 

endast lyft fram IT-kompetens som betydelsefullt. Övriga kompetenser behandlas däremot 

vagt. Därmed blir syftet med vår uppsats att öka förståelsen för hur digitalisering och 

automatisering påverkar revisorns kompetenser, både i positiv och negativ bemärkelse. Vi 

ämnar därmed att studera vilka kompetenser som revisorn behöver utvidga, men också 

undersöka om det är någon eller några kompetenser som får mindre betydelse eller riskerar 

att försvinna till följd av digitaliseringens och automatiseringens framfart. Det är med andra 

förändringarna inom digitalisering och automatisering och hur de påverkar revisorns 

kompetenser i dagsläget som studeras. 

 

Studien kommer att göras på medarbetarnivå. Med andra ord är det individen, i det här fallet 

revisorn, som kommer att studeras och ur dennes perspektiv. Med revisor avses här 

ytterligare den externa revisorn och därmed den individ som gör själva granskningen. 

Samtidigt är det viktigt att beakta att individuella kompetenser även kan bidra till 

organisatorisk effektivitet och därmed också gynna organisationen (Cardy & Selvarajans 

2006). Exempelvis kan detta tänkas relevant då revisorer i många fall arbetar i team.  

 

Vidare är det viktigt att definiera vad kompetens är och ur vilken kontext det ska studeras. I 

denna studie kommer kompetens betraktas ur ett individuellt perspektiv där Keens (2002) 

kompetensteori kommer att tillämpas. Kompetens förklaras utifrån denna teori med hjälp av 

fem delbegrepp, nämligen: färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter och värderingar. 

Genom att samordna dessa begrepp kan individen agera kompetent. Utöver detta appliceras 

även isbergsmodellen av kompetens som visar att personliga attribut såsom motiv, 
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egenskaper och värderingar kan förstärka prestationen, i enlighet med Kennedy och Dressers 

(2005) syn på kompetens. 

1.5 Avgränsning 

Då syftet är att öka förståelsen om hur digitalisering och automatisering påverkar revisorns 

kompetenser har vi valt att inte gå in djupare på hur olika informationssystem och tekniska 

innovationer fungerar. I den här studien har vi istället valt att fokusera på vilken påverkan 

dessa system och innovationer har på revisorns kompetenser. Naturligtvis finns de fler 

faktorer som påverkar kompetensen hos revisorer. Vi har dock valt att avgränsa oss till att 

endast studera digitaliseringens och automatiseringens inflytande. Detta eftersom att dessa 

begrepp tydligt lyfts fram som de främsta förändringsfaktorerna inom revisionsbranschen av 

både forskare och professionen i stort.  

 

En annan avgränsning som har gjorts är att vi har valt att endast studera revisorer som arbetar 

inom Big Four, det vill säga inom PWC, EY, Deloitte och KPMG. Denna avgränsning har 

tillämpats då dessa företag förutsätts arbeta mer med digitalisering och automatisering än 

mindre revisionsbyråer. Vilket även stöds av Janvrin, Bierstaker och Lower (2008) som 

framhåller att större revisionsbyråer använder sig av IT i större omfattning än vad mindre 

revisionsbyråer gör, eftersom att de har mer resurser och därför kan göra större investeringar 

inom IT.  

1.6 Bidrag 

Vårt bidrag med studien är att öka förståelsen för hur digitaliseringen och automatiseringen 

påverkar revisorns kompetenser. Som tidigare nämnts är vår intention således att bidra med 

vilka kompetenser som revisorn behöver utvidga, men också om det finns några kompetenser 

som inte längre är lika relevanta eller riskerar att gå förlorade. Detta för att slutligen kunna 

öka förståelsen för hur digitalisering och automatisering påverkar revisorns kompetenser. 
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2. Empirisk referensram 

2.1 Digitalisering 

De senaste decennierna har digitalisering haft en revolutionerande påverkan på samhället 

(Freeland, Friedman, Brynjolfsson, McAfee, Manyika & Milanovic 2014). I likhet med detta 

betonar Payne (2014) att förändringstakten inom digitaliseringstekniken har gått från att vara 

linjärt proportionelig till att bli exponentiell. Curtis, Jenkins, Bedard och Deis (2009) 

framhåller att allt fler företag idag investerar i informationssystem då det ofta leder till 

ekonomiska fördelar och konkurrensfördelar. Detta får även medhåll av Tucker (2001) som 

påpekar att anställda idag på alla nivåer använder sig av IT-system i sina dagliga aktiviteter. 

Han menar vidare att detta är en följd av att möjligheten till elektronisk registrering har ersatt 

pappersdokumentationen. Detta får även stöd av FAR (2016) som belyser att den 

teknologiska miljön vi lever i idag har gjort det möjligt att omvandla nästan vad som helst till 

data och därmed bli digitalt. I relation till detta betonar Wilkinson, Hislop och Coupland 

(2016) att vi går från att vara pappersbaserade till att datafångsten blir digital. Detta ställer i 

sin tur krav på verktygen som tillhandahålls och hanteringen av mängden data som samlas in.  

2.1.1 Molnbaserade tjänster  

En av de mest betydelsefulla långsiktiga förändringskrafter som främjats av digitalisering 

framhäver Drew (2013) vara de molnbaserade tjänsterna. Han beskriver dessa som några av 

de viktigaste teknologiska trenderna som auktoriserade revisorer måste ha i åtanke inom det 

närmsta årtiondet. Molnbaserade tjänster, eller molnet som det också kallas, avser tjänster 

som erbjuds via internet som exempelvis mail eller plattformar för programutveckling eller 

lagring (FAR 2016). Nurhajati (2016) framhåller dessa tjänster som ett resultat av nya 

tekniker som gör att data, genom användandet av virtuella servrar, blir tillgängligt för tredje 

part var den än befinner sig. Molnet främjar därmed realtidstillgängligheten eftersom att data 

kan bli tillgängligt när som helst och var som helst (Padar 2016).  

2.2 Automatisering  

Som tidigare nämnt har inte bara digitaliseringen haft en viktig roll i utvecklingen utan även 

automatiseringen har varit och är en betydelsefull drivkraft (FAR 2016). Vidare beskrivs det 

att utvecklingen av IT:s roll sker i tre steg: förstärkning, komplettering och ersättning. I det 

första steget förstärks människan, genom hjälp av exempelvis datorer och molnbaserade 

tjänster, vilket gör det möjligt att utbyta information med varandra på ett sätt som tidigare 

inte har varit tänkbart. I det andra skedet kompletterar IT människan och det som ska 

produceras. Exempelvis genom korrigeringsprogram eller rättstavningsprogram. IT tar 

därmed över vissa arbetsuppgifter. I det sista steget ersätts människan av IT.  

 

I relation till detta framhåller Manson, McCartney och Sherer (2001) att tillämpning av 

informationsteknik har lett till ett skifte inom revisionsprofessionen, bort från granskning av 

system och transaktioner till att revisionen har blivit mer fokuserad på risk. Därmed 
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koncentrerar sig revisionsteamet på de delar av kundens verksamhet där risken är störst för 

oegentligheter. Detta har lett till att de mer rutinmässiga revisionsförfarandena har 

överlämnats åt IT. Denna procedur benämns gemensamt som revisionsautomatisering och 

beskrivs som: 

 

“The use of computers in the management, planning, performance and completion of 

audits to eliminate or reduce time spent on computational or clerical tasks, to 

improve the quality of audit judgements, and to ensure consistent audit quality.” 

(Manson, McCartney & Sherer 2001, s.110) 

 

Brynjolfsson och McAfee (2012) har gjort en studie om företagsekonomer där de lyfter fram 

att automatisering har lett till att fler och fler uppgifter ersätts av IT, vilket i sin tur har gjort 

att människan istället har fått ägna sig åt mer kunskapsintensiva, kreativa och komplexa 

arbetsuppgifter. Det vill säga, uppgifter som informationstekniken än så länge inte har kunnat 

ersätta. Detta anser vi även vara tillämpbart i denna studie. I likhet med detta framhåller 

Janvrin, Bierstaker och Lower (2008) att automatisering av revisionen har ökat 

revisionskvaliteten. De tillägger vidare att i takt med att vissa revisionsförfaranden elimineras 

ökar möjligheterna för informations- och kunskapsutbyte. Manson, McCartney och Sherer 

(2001) betonar att detta har bidragit till ökad motivering, arbetsnöjdhet samt prestation hos de 

anställda inom revisionsbyråerna då tråkiga och improduktiva revisionssteg har eliminerats.  

 

Å andra sidan påpekar Byrnes et al. (2012) att många revisorer fortfarande granskar bolagen 

manuellt, trots den snabba utvecklingen mot en mer automatiserad revision. Detta för att  

programvarornas uppsättningar anses som dyra, besvärliga, ineffektiva och i behov av ständig 

omprogrammering. Revisionsprocessen har därmed en möjlighet att präglas av en allt högre 

grad automatisering, men har stött på hinder vid implementering och realisering av 

revisorerna, därmed förblir ineffektiviteten och tidsfröjningarna desamma. Detta menar dock 

Hunton och Rose (2010) går att undvika genom kompetensutveckling. 

2.2.1 Beslutstödssystem 

Det är främst den informationstekniska utvecklingen av beslutstödssystem som har förändrat 

revisionsprocessen och revisorns arbete (Hunton & Rose 2010). Användningen av 

beslutstödssystem är idag vitt utbredd inom revisionsbranschen. Beslutstödssystemen är 

avsedda för att förbättra beslutskvalitet, påskynda beslutsprocesser samt frigöra resurser i 

form av att minska både arbetskraft och antalet arbetstimmar för att utföra en viss uppgift 

(Janvrin, Bierstaker & Lower 2008). I likhet med detta framhåller även Lombardi et al. 

(2014) att den nya teknologin gällande beslutstödssystemen ger användarna ett överflöd av 

informationskällor utöver de traditionella. 

 

De beslutstödssystem som vanligtvis används av revisorer, enligt Hunton och Rose (2010), 

inkluderar elektroniska arbetsböcker, automatiserade besluthjälpmedel, checklistor, 

fördefinerade granskningstest och rutiner samt expertsystem utformade för att dela 

kompetens med revisorerna. Användningen av beslutstödssystem beskrivs idag som ett 
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absolut nödvändigt arbetsverktyg och utgör en viktig del i revisionsprocessen för att kunna 

identifiera risker, bestämma revisionsstrategier, planera revisionen, bedöma kontroller, 

utvärdera “röda flaggor”, kontrollera eventuella bedrägerier och så vidare. Internationella 

revisionsföretag använder och utformar idag interna beslutstödssystem för att på ett smidigt 

sätt kunna utföra dessa uppgifter.  

 

Följden av denna automatisering av arbetsuppgifter i form av beslutstödsysstem är att 

revisorer har blivit mer exakta, konsekventa och objektiva - jämfört med den traditionella 

revisorn (Hunton & Rose 2010). Lombardi et al. (2014) belyser att automatiseringsverktyg 

som beslutsstöd bistår revisorerna i analyser och riskbedömningar på ett träffsäkert och 

effektivare sätt. I likhet med detta understryker Hunton och Rose (2010) att 

beslutstödssystemen är mer effektivt än oss människor gällande att integrera stora mängder 

data för att komma fram till sammanfattande uttalanden. 

2.3 Digitaliseringen och automatiseringens påverkan på revisorn 

Revisionsprocessen präglades tidigare av höga kostnader och stora tidsfördröjningar i 

jämförelse med idag, då insamling, behandling och rapportering behandlades manuellt 

(Byrnes et al. 2012). Det var först år 1961 då Felix Kaufman skrev boken Datalagring och 

revision som digitaliseringen mötte revisionen. “Revision via datorn” betydde då att revisorn 

kunde använda sig av datasystem vid testning av både kontroller samt transaktioner och det 

visade sig att datorn kunde ge en mycket högre nivå av säkerhet i motsats till det manuella 

arbetet. Datorerna började dessutom bli billigare än någonsin och detta signalerade för ett 

paradigmskifte bort från den traditionella manuella granskningen. Vilka effekter detta har 

haft på revisionsprocessen kommer beskrivas nedan med utgångspunkt ur molnbaserade 

tjänster (en följd av digitalisering) och beslutstödssystem (en följd av automatisering). 

2.3.1 Molnbaserade tjänster 

Byrnes et al. (2014) påpekar att en av skillnaderna mellan den historiske och den moderne 

revisorn inte bara är hur den arbetar utan också var. De menar att informationsteknik, och 

framförallt internet och molnbaserade tjänster, har gjort att revisorn inte längre är begränsad 

till sitt kontor utan kan arbeta var den än befinner sig, i relation till den historiske revisorn. 

Genom användandet av exempelvis molnbaserade tjänster kan idag uppgifter konstrueras i 

olika separata processer och därefter förflyttas genom internet till den platsen där de kan bli 

gjorda mest effektivt. Det enda som krävs är tillgängligheten till att surfa på programvaran 

och därmed den molnbaserade tjänsten som tillhandahålls. Till följd av nya 

kommunikationsmedel, smartphones med mera kan individuella kompetenser utnyttjas på ett 

globalt plan. Exempelvis kan en specialist i Amsterdam delta i revisionsuppdrag i Sverige. 

Detta stöds även av DeFelice (2010) som menar att molnet underlättar för företag utspridda 

på flera ställen då de har tillgång till samma version av molnet samtidigt. 
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2.3.2 Beslutstödssystem 

Revisorns arbete har underlättats av beslutstödssystemen (Rose & Hunton 2010). Dessa 

stödsystem var en parameter som särskiljde den moderna revisorn från den traditionella 

revisorn som i högre grad utförde arbetsuppgifterna manuellt. Lombardi et al. (2014) 

framhåller att följderna av att använda sig av beslutstödssystem är minskade tidskrävande och 

repetitiva provtagningar, vilket i sin tur leder till en större täckning på vissa områden än det 

tidigare har gjort. Det är automatiseringsverktygen som bistår revisorerna i analyser och 

riskbedömningar. Verktygen bidrar till att identifiera risker, vilket gör att revisorn istället kan 

ägna sig åt analysen och inte själva provtagningen. Vilket även får medhåll av Chan och 

Vasarhelyi (2001) som framhäver att revisorns roll har utvecklats från att utföra repetitiva 

revisionsförfarande, som att undersöka oegentligheter och undantag, till att all data sköts av 

datorer. Detta har i sin tur har förbättrat effektiviteten av revisionen och minskat risken för 

materiella fel, utelämnanden och bedrägerier. Revisionsbolagen har av dessa anledningar valt 

att ta till sig IT-utveckling genom att utöka användningen av beslutstödssystem för att kunna 

underlätta, styra och stödja revisionsarbetet, vilket skapar förutsättningar för en bättre 

revision samtidigt som det ökar dess kvalitet (Hunton & Rose 2010).  

 

Trots att revisionsbolagen förespråkar användningen av dessa beslutstödssystem och utformar 

allt fler samt mer exakta program har fortfarande en del revisorer svårt att ta detta till sig 

(Rose & Hunton 2010). Dessa personer kategoriseras ofta som erfarna proffs som föredrar att 

utföra flera delar av revisionsförfarande manuellt. Därmed riskeras de potentiella fördelarna 

med beslutstödssystem förbli orealiserade i revisionspraxis. Yngre personal som ofta har 

mindre erfarenhet av yrket tenderar ändå många gånger vara mer informationsteknisk 

kompetenta. Det beror på att de erfarna anställda ofta inte tillgodogörs den kontinuerliga 

utbildningen som de skulle behöva. Idag utgör beslutstödssystemen en betydande del för 

yrkeserfarenheten och därmed bör utbildning inom systemen ses som en viktig källa för 

kompetensförvärv hos samtliga anställda (Rose & Hunton 2010). Revisorerna är därmed idag 

tvungna att anpassa sig till användningen av beslutstödssystem och våga lita på dess funktion 

(Lombardi et al. 2014; Rose & Hunton 2010). Lombardi et al. (2014) framhäver vikten av att 

hänga med rent informationstekniskt. Inte minst för erfarna revisorer, då IT prognostiseras 

fortsätta vara en viktig del av revisionsprocessen. Detta kan enligt Rose och Hunton (2010) 

förebyggas genom utbildning och kompetensutveckling.  

2.4 Revisorns kompetenser 

I ett pressmeddelande som EY släppte i december 2017 framgick det att de planerar att 

anställa 600 medarbetare under 2018. Förklaringen: “Det händer mycket inom branschen som 

gör att ny kompetens behövs och digitaliseringen gör att kompetensbehovet breddas” (EY 

2017, s.1). I likhet med detta uttalande framhäver Freeland et al. (2014) att den nya teknikens 

inflytande är överväldigande och att detta kräver nya sätt att arbeta på. Det ger en indikation 

på att den moderna revisorn kan tillgodogöra sig flertalet fördelar om den lyckas att tillämpa 

ett digitaliserat och automatiserat arbetssätt. MacCrory, Westerman, Alhammadi och 

Brynjolfsson (2014) menar att lösningen på detta är informationsteknisk 
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kompetensutveckling. Byrnes et al. (2014) förklarar att datavetenskap och relaterad teknik 

har utvecklats enormt mycket de senaste åren vilket har skapat ett behov av nya färdigheter.  

 

Om revisorerna bättre kan förstå var yrket befinner sig och vart den är på väg, kan de lättare 

förbereda sig inför framtiden, poängterar Lombardi et al. (2014). De framhäver att revisorer 

måste vara förberedda och välutbildade för att kunna hantera de nya utmaningarna som har 

uppkommit i samband med insamling, bearbetning och rapportering. För att kunna hantera 

dessa datamängder menar Lombardi et al. (2014) samt Hunton och Rose (2010) att 

revisorerna måste ha en större förståelse för IT. Kravet på en god IT-kompetens har 

utvecklats till att bli ett allmänt krav från arbetsgivarna och därmed finns det ett ökat behov 

av arbetstagare som är flexibla i sin kompetensutveckling (MacCrory et al. 2014).  

 

Byrnes et al. (2012) menar att revisionsyrket har nått en kritisk punkt där revisorerna 

antingen kan vara med och främja utvecklingen för den framtida granskningen eller helt 

enkelt följa det traditionella paradigmet. I liknande studier med mer generella tolkningar av 

företagsekonomer och redovisningskonsulter har det visat sig att de som inte väljer att ta till 

sig de informationstekniska arbetsmetoderna och tillgodogöra sig ny kompetens har påverkats 

negativt, då maskiner övertar allt fler arbetsuppgifter (MacCrory et al. 2014). Detta 

harmoniserar även med Güney (2014) som menar att dessa arbetsuppgifter har ersatts som en 

konsekvens av automatisering och digitalisering. Vilket Brynjolfsson och McAfee (2012) 

benämner som “racing against the machine”, det vill säga att maskinen tar över färdigheter 

som tidigare gjordes av människor. Det har helt enkelt skett en minskning gällande 

arbetskraft som utför en större grad rutinarbete, fokuset har därmed flyttats från att tala om 

för dem anställda vad de ska göra till att istället tala om för maskinerna vad de ska göra.  

 

MacCrory et al. (2014) framhäver att det därför är viktigt för forskare, chefer och andra 

beslutsfattare att diagnostisera dessa förändringar på rätt sätt och därefter tillämpa effektiva 

lösningar gällande den informationstekniska kompetensutvecklingen. Detta för att de 

anställda fortfarande ska kunna hålla sig aktuella på arbetsmarknaden som präglas av en allt 

högre grad automatisering och digitalisering. Något som även stärks av Byrnes et al. (2012) 

som hävdar att framtida revisionsmetoder sannolikt kommer att kräva betydande justeringar. 

Justeringar som främst skulle fordra ökad kompetens samt utbildning inom IT, något som för 

närvarande inte ryms kompetensmässigt inom universitetens traditionella 

utbildningsprogram.  

 

Güney (2014) framhäver att ekonomistudenter inom revision och redovisning bör 

tillhandahålla utbildning av IT-kunskaper redan på universitetsnivå, detta för att kunna 

förbereda dem på bästa sätt när de väl befinner sig ute på den allt mer digitaliserade och 

automatiserade arbetsmarknaden. Detta styrks av Pan och Seow (2016) som poängterar 

vikten av teknologisk träning redan under universitetsstadiet då olika IT-system är en stor del 

av revisionsyrket. Lombardi et al. (2014) menar i sin tur att revisionsutbildningen redan har 

utvecklats i viss mån, men att den bör göra det i allt större utsträckning, gällande exempelvis 

IT-kompetens, analys, upptäckt av bedrägerier samt riskanalyser. De tillägger att fler 

valmöjligheter nu finns tillgängliga för studenter att tillgodose sig den nya revisionstekniken 
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som präglas av en högre grad automatisering - vilket på ett bättre sätt förbereder dem för ett 

verkligt revisionsarbete.  

2.4.1 Samspelet mellan maskin och människa 

Även om automatiseringen och den tekniska användningen kommer att öka, så kommer inte 

bedömning och beslutsfattande kunna automatiseras (Lombardi et al. (2014). De menar att 

tekniken har hjälpt oss att effektivisera, precisera och förbättra revisionsarbetet, men att 

tekniken aldrig kommer att kunna automatisera all den mänskliga dimensionen av kompetens 

(Lombardi et al. 2014; Rose & Hunton 2010; Chan & Vasarhelyi 2001). Automatiseringens 

utveckling kan stödja och effektivisera processen, men inte ersätta den mänskliga 

bedömningen (Lombardi et al. 2014). De framhäver att den viktigaste frågan för dagens 

revisorer är vad som händer i den verkliga världen ur ett kundperspektiv och att den varken 

kan eller bör vara 100 procent automatiserad. Lombardi et al. (2014) menar att “omdöme och 

expertis” är beroende av varandra. Tekniska förmågor skapas genom erfarenhet och träning. 

Samtidigt måste expertis tillföras inom området för att kunna göra en kvalitetsbedömning och 

för att ta analysen steget längre än vad det som tekniken har lyckats utvinna. Detta är även 

något som harmoniserar med Rose och Huntons (2010) uttalanden, då de framhäver att hela 

revisionsförfarandet inte kan automatiseras eftersom att vissa förfaranden kräver ett komplext 

omdöme och professionell skepsis - vilket fortfarande fordrar en manuell prestation.  

 

I relation till detta understryker MacCrory et al. (2014, s.2) att:  

 

"Det har aldrig funnits en bättre tid att vara en arbetare med specialkunskaper eller 

rätt utbildning, eftersom dessa människor kan använda tekniken för att skapa och 

fånga värde. Men det har aldrig funnits en sämre tid att vara en arbetare med vanliga 

färdigheter och förmågor att erbjuda, eftersom att datorer, robotar och andra 

digitala verktyg ersätter dessa kunskaper.”  

 

Detta uttalande skapar genast intresse för vilka specialistkunskaper som därmed anses som 

relevanta? Arseine-Samoil (2010) menar att då vi går alltmer mot ett kunskapssamhälle, där 

den största ekonomiska resursen inte längre är kapital eller arbetskraft med avsaknad 

kunskap, utan istället kommer de “intelligenta arbetarna” att spela en nyckelroll. Det kommer 

därmed att ställas högre krav på de anställda i större utsträckning, med tyngdpunkten på 

förståelse och tolkning av informationen som programmen producerar (Güney 2014).  

 

Om företagsekonomer ska bli framgångsrika menar MacCrory et al. (2014) att de bör satsa på 

kunskaper som komplementerar maskiner istället för sådana som konkurrerar med dem. Det 

kan exempelvis vara analytisk kompetens, kreativitet, samarbetsförmåga eller social 

kompetens. De ska helt enkelt “racing with the machine” istället för “racing against the 

machine” Syftet med uttrycket racing with the machine innebär att människan ska 

komplettera datorer med mänskliga färdigheter, vilket förstärker effektiviteten av ett arbete. 

Revisorns arbete blir därmed snarare att analysera och tolka det datorn har producerat, istället 

för att tidskrävande och rutinmässigt producera fram all data själv (Levy & Murnane 1996). 
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Detta harmoniserar även med Brynjolfsson och McAfee (2012) som hävdar att för att 

revisorer ska vara framgångsrika på arbetsmarknaden både idag och framöver bör de fundera 

på hur de på bästa sätt kan komplettera datorerna istället för att konkurrera mot dem. Detta 

eftersom att den tekniska utvecklingen prognostiseras att fortsätta expandera. Detta får även 

medhåll av Freeland et al. (2014) som understryker att viljan att förnya kompetensen, 

organisationen och strategierna kommer att hjälpa dem att hålla jämna steg med den 

accelererande tekniska förändringen. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Institutionell teori 

Institutionell teori förklarar hur organisationen styrs av omgivande faktorer, invanda mönster 

och tillfälliga moden (DiMaggio & Powell 1983), exempelvis digitalisering och 

automatisering som de senaste decennierna har haft en revolutionerande påverkan på 

samhället (Freeland et al. 2014). Denna teori utvecklades av DiMaggio och Powell (1983) 

och förklarar att organisationer tenderar att vara lika varandra på grund av att de anpassar sig 

till vad samhället anser vara standard. Varför organisationer intar en allt mer homogen form 

förklaras genom tre mekanismer inom den institutionella teorin nämligen tvingande 

isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism.  

 

Tvingande isomorfism uppstår på grund av politiska influenser och legitimitetsproblemet, det 

vill säga på grund av maktförhållanden (DiMaggio & Powell 1983). Organisationer ändrar 

metoder och arbetssätt efter påtryckningar från intressenterna då man vill hålla sig legitima 

mot sin omgivning. 

 

Mimetisk isomorfism uppkommer från osäkerheten (DiMaggio & Powell 1983). När en 

osäkerhet uppstår gällande exempelvis en ny teknik som digitaliseringen och 

automatiseringen medfört tenderar organisationer att efterlikna varandra. Det innebär ofta att 

organisationer kopierar framgångsrika metoder för att stå sig konkurrenskraftiga.  

 

Normativ isomorfism uppkommer genom influerade i form av press och påtryckningar från 

normgrupper som gör att organisationen tar till sig och anpassar sig efter vissa metoder 

(DiMaggio & Powell 1983). Den normativa isomorfismen kan exempelvis förklara varför 

inte alla inom revisionsprofessionen anammar det allt mer digitaliserat och automatiserat 

arbetssättet. Rose och Hunton (2010) menar att dessa personer ofta karaktäriseras som erfarna 

proffs som fortfarande vill utföra revisionsförfarandet manuellt och därmed skapar en ovilja 

att frångå de traditionella arbetssätten. I detta fall kan alltså de erfarna revisorerna ses som 

den influerade normgruppen inom revisionsprofessionen. 

3.2 Professionsteori 

Professioner är bärare av expertkunskaper, vilket betyder att arbetet ej kan utföras av sådana 

som inte arbetar inom professionen (Brante 2005). I och med att vi utvecklas allt mer mot ett 

kunskapsintensivt samhälle ökar även intresset för professioner. Samhället ger ofta 

professioner en hög status på grund av att de uppfyller funktionen för ett fungerande 

välfärdssamhälle. Gemensamt för en profession är att de bygger sin auktoritet på vetenskaplig 

kunskap som ofta tillgodogjorts av formell utbildning, ofta på universitetet. 

 

Att professioner definieras som bärare av expertkunskap som ej kan utföras av sådana som 

inte arbetar inom professionen (Brante 2005) harmoniserar även med revisionsprofessionen 
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då denna präglas av kunskapsintensivt arbete som erfordrar formell utbildning Grey (1998). 

Detta stöds bland annat av Mansouri, Pirayesh och Salehi (2009) som framhåller att det finns 

vissa specifika kompetenskrav inom revisionsyrket. Dessa innefattar adekvat utbildning och 

erfarenhet inom alla aspekter av revisionens arbete. Idag ligger därför stor tyngd vid 

professionella utbildningsprogram för att se till att revisorer följer de senaste idéerna och 

teknikerna inom revision.  

3.3 Kompetensteori 

För att kunna studera kompetens är det viktigt att definiera vad kompetens är och ur vilken 

kontext det ska studeras. Cardy och Selvarajan (2006) menar att begreppet kompetens kan 

betraktas på två olika sätt inom en organisation, nämligen på en organisationsnivå eller på en 

medarbetarnivå. Vad som skiljer dessa synsätt åt är att det förstnämnda perspektivet avser 

kompetens på företagsnivå där en kombination av resurser och förmågor, det vill säga 

kärnkompetenserna, leder till konkurrensfördelar medan kompetens på en medarbetarnivå 

hänförs till kompetens ur ett individperspektiv där fokus är på de förmågor, färdigheter och 

kunskaper som individen besitter. I likhet med detta betonar Bruzelius och Skärvad (2004) att 

kunskap kan delas upp i individbunden och strukturbunden kunskap. Individbunden kunskap 

är kunskap som individen besitter, exempelvis utbildningskunskaper och social kompetens, 

medan strukturbunden kunskap är kopplat till organisationen och därmed inte den enskilde 

individen. Några exempel på strukturbunden kunskap som Bruzelius och Skärvad (1997) 

belyser är koncept, avtal och handböcker. Cardy och Selvarajan (2006) förtydligar ytterligare 

att kompetens på organisationsnivå avser kompetens som tillhör organisationen och är 

involverad i processer och strukturer, därmed tenderar dessa kompetenser att stanna kvar 

inom organisationen även om enskilda individer lämnar den. 

 

Oavsett vilket perspektiv som åläggs kompetens menar Cardy och Selvarajan (2006) att 

kompetens är nyckeln till konkurrensfördelar och att kompetensbegreppet med fördel kan 

anpassas mellan de olika perspektiven. Vidare menar de att klassificeringarna av kompetens 

inte är helt oberoende av varandra då en samling av individuella kompetenser kan skapa ett 

sätt att göra saker eller en kultur som blir inbäddad i organisationen. Till exempel kan 

individuella kompetenser på medarbetarnivå leda till organisatorisk effektivitet. På samma 

sätt kan organisationskompetenser bestämma vilken typ av individuella kompetenser som 

bäst fungerar eller är lämpligast för organisationen.  

 

I och med att revisionsbyråer kännetecknas som kunskapsföretag (Sveiby 1990), det vill säga 

tjänsteföretag vars verksamhet går ut på att sälja sin kunskap, betraktas ofta medarbetarna 

som företagets viktigaste resurs. Även Herling (2000) delar den uppfattningen och lyfter fram 

att medarbetarna och då främst de färdigheter, kunskaper och erfarenheter de besitter, är 

organisationens viktigaste konkurrensfördelar. Således ställs även krav på medarbetarnas 

kompetens. Vi har i denna studie därför valt att studera kompetens på medarbetarnivå, det vill 

säga den kompetensen som individen besitter, vilket i det här fallet avser den externe 

revisorns kompetens. Samtidigt är det viktigt att beakta, likt Cardy och Selvarajans (2006) 
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uppfattning, att individuella kompetenser även kan bidra till organisatorisk effektivitet och 

därmed också gynna organisationen. 

 

Vad menas då med kompetens? Cardy och Selvarajan (2006) betonar att det idag finns en 

mängd olika varianter på vad kompetens är beroende på hur det betraktas. Mirabile (1997) 

beskriver bland annat kompetens som en kunskap, skicklighet, förmåga eller karaktäristika 

som är förknippad med hög prestanda på ett arbete, såsom problemlösning, analytiskt 

tänkande eller ledarskap. Spencer och Spencer (1993) förmedlar en liknande åsikt men 

framhåller istället att kompetens är en underliggande egenskap hos en individ. Detta innebär 

att kompetens är en relativt djup och varaktig del av en persons personlighet och kan 

förutsäga beteende i en mängd olika situationer och arbetsuppgifter.  

 

Ytterligare en definition framhålls av Kennedy och Dresser (2005, s.20). Vilka definierar 

kompetens enligt följande: 

 

 “A competency is anything that an employee brings to a job or acquires along the 

way throughout a career that ultimately contributes to the success of the entire 

organization. This of course includes relevant skills, knowledge, abilities, formal 

education and experience gained on the job.”  

 

I likhet med ovanstående citat framhäver också Kochanski (1996) kompetens som en 

framgångsfaktorer i en medarbetares organisation och profession. Kompetens är enligt 

honom det som skiljer lågpresterare mot högpresterare inom en organisation. Vidare betonar 

Kennedy och Dresser (2005) att kompetens inte bara inkluderar kunskaper, färdigheter, 

förmågor, formell utbildning och erfarenhet av arbetet utan också personliga attribut som 

förbättrar prestationen innefattas. Vilket kan illustreras i isbergsmodellen av kompetens, se 

nedan. 
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Modell 1. Egen bearbetning av Isbergsmodellen av kompetenser (Kennedy & Dresser 

2005, s.20).  

 

Isbergsmodellen illustrerar fem olika delar av begreppet kompetens där tre av dessa 

(självbild, egenskaper och motiv) är “under ytan” (blå bakgrund) vilket Kennedy och Dresser 

(2005) karaktäriserar som personliga attribut. Dessa beskrivs som svårare att förändra, mäta 

och observera och förvärvas mest fördelaktigt genom rekrytering och selektering. De övriga 

två delarna (vit bakgrund): färdigheter och kunskap, är de delar av kompetens som tydligast 

går att observera. Dessa är lättare att förändra och går att erhålla samt förbättra genom träning 

och utbildning. I relation till denna modell framhåller Cardy och Selvarajan (2006) att 

medarbetarkompetenser har att göra med observerbart beteende. Egenskaper, värderingar och 

motiv som inte är lika observerbara kan i sin tur avslöjas i egenskap av observerbara och 

identifierbara beteendemönster, vilket är relaterat till arbetsprestanda. Begreppet kompetens 

består således av mer än bara traditionella kunskaper, färdigheter och förmågor. Exempelvis 

innefattar effektiv prestanda inte bara förmåga att göra något utan också motivation och 

längtan efter att prestera. 

 

Cheetham och Chivers (1996) beskriver att det finns ett antal kompetenser som är 

övergripande och gemensamma för alla yrken, det vill säga att de står över alla andra 

kompetenser. Att inneha några av dessa kompetenser ses som nödvändigt för att kunna 

utveckla mer rollspecifika kompetenser. Dessa benämns som gemensamt som 

metakompetenser. Några av dessa metakompetenser kan exempelvis vara kreativitet, 

anpassningsförmåga, god kommunikation, analytisk kompetens eller en god 

inlärningsförmåga. Dessa betraktas som nyckelkompetenser som övergriper andra 
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kompetenser och kan förstärka andra egenskaper. Dessa kompetenser kan därmed definieras 

som ”färdigheter att förvärva andra färdigheter”. 

 

Hansson (1997) menar att kompetens består av kunskaper, färdigheter, erfarenheter, 

värderingar och kontakter. Likt detta har Keen (2002) utformat en kompetensteori som utgår 

från en hand med fem fingrar där varje finger symboliserar en del av definitionen av 

kompetens. Likt handen hos en människa beskriver Keen hur varje människa bär på en 

individuell kompetens. Tummen står för färdigheter, pekfingret för kunskaper, långfingret för 

erfarenheter, ringfingret för kontakter och lillfingret står för värderingar. Genom samordning 

av dessa delar kan individen i sin tur agera kompetent. Se Modell. 2 nedan.  

 

 
Modell 2. Egen bearbetning av Keens kompetensteori (Keen 2002, s.4) 

 

Vid en vidare fördjupning i respektive finger framgår det ytterligare att färdigheter inkluderar 

både fysiska, intellektuella och sociala färdigheter. Exempelvis framhäver Keen (2002) att 

färdigheter innehåller förmågan att kunna tillverka saker och hantera verktyg. Vilket även 

stöds av Mirabile (1997) som skildrar färdigheter som demonstrationer av en specifik talang 

såsom verbala färdigheter eller tekniska kunskaper som användning av ett visst verktyg. 

Därmed illustrerar färdigheter förmågan att kunna utföra något. Keen (2002) beskriver 

ytterligare att färdigheter erhålls genom repetition och att utmaningen med att upprätthålla 

färdigheterna är att de behöver övas upp kontinuerligt, annars riskerar de att gå förlorade. 

Färdigheter kan därmed betraktas som relativt tidskrävande.  

 

Kunskaper, som illustreras av pekfingret, förklaras som fakta, sammanhang och metoder 

(Keen 2002). Mirabile (1997) tillägger även att kunskap avser den mängd information som är 

relevant för arbetsprestationen, det vill säga det som människan behöver veta för att kunna 

utföra ett arbete. Kunskaper tillägnas, enligt Keen (2002), på bäst sätt genom tal eller skrift, 

vilket ofta förekommer i formella inlärningssituationer, bland annat på universitet eller 

Kunskaper 

Färdigheter 

Erfarenheter 

Kontakter 

Värderingar 

Samordning 
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utbildningskurser tillhandahållna av arbetsgivaren. Både kunskaper och färdigheter är ofta 

viktigt att besitta för att kunna utföra arbetsuppgifter. Därmed är kunskaper ofta en viktig del 

i samspelet med färdigheter. 

 

Långfingret som symboliserar erfarenhet tillgodogörs när en individ utsätts för en viss 

situation eller prövning vilket individen sedan kan dra lärdom av (Keen 2002). Detta genom 

reflektion av händelsen för att i framtiden kunna hantera liknande situationer bättre. Ett 

vanligt förekommande uttryck för detta är “learning by doing”. Vidare illustrerar ringfingret 

kontakter och står för individens sociala förmåga, det vill säga förmågan att skapa relationer, 

bygga nätverk och knyta kontakter. Nätverken som skapas är av personlig karaktär och skiljer 

sig beroende på om det är informella eller formella kontakter. Genom kontaktnät kan 

arbetsuppgifter avklaras tillsammans med andra samtidigt som chansen att utbyta både 

kunskaper och erfarenheter möjliggörs med de individer som ingår. 

 

Avslutningsvis refererar lillfingret till individens värderingar. Mirabile (1997) beskriver dessa 

som interna värderingar och bedömningar om vad individen anser vara bra, positivt, 

användbart eller viktigt. Keen (2002) exemplifierar exempelvis ansvarskänsla, ärlighet eller 

viljan att göra rätt för sig som några värderingar. Ytterligare exempel, som är mer relevant för 

revisionsprofessionen, är bland annat att en revisor kan inneha en värdering om att vilja 

upprätthålla god kvalitet på de tjänster som erbjuds. Genom att slutligen samordna samtliga 

fingrar: färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter och värderingar, kan individen agera 

kompetent.  

 

Som ovan ha presenterats finns det ett flertal olika definitioner på vad kompetens är. I denna 

uppsats kommer en kombination av isbergsmodellen av kompetenser och Keens 

kompetensteori att tillämpas. Detta genom att främst betrakta kompetens utifrån de fem 

delarna som både Hansson (1997) och Keen (2002) framhöll som centrala. Dessa fem delar 

betraktas däremot kunna förstärkas av underliggande personliga attribut, i enlighet med 

Kennedy och Dressers (2005) syn på kompetens. Exempelvis kan personlighetsdrag såsom 

sociala egenskaper underlätta vid skapandet av kontaktnät. 

3.4 Analysmodell  

Som tidigare framgått har digitalisering och automatisering haft en revolutionerade påverkan 

på samhället de senaste decennierna (Freeland et al. 2014). Vilket skulle kunna förklaras av 

institutionell teori (DiMaggio & Powell 1983). Detta har lett till att organisationer anpassat 

sig till vad samhället betraktat som standard. Detta gäller inte minst revisionsprofessionen. 

Både forskare (Byrnes et al. 2012) och branschen som helhet (FAR 2016) beskriver 

digitalisering och automatisering som två förändringskrafter som har reformerat revisorns 

arbete fundamentalt på senare tid. Vidare betonar Chan och Vasarhelyi (2011) att den främsta 

skillnaden mellan den traditionella och moderna revisorn är den ökade digitaliseringen och 

automatisering. Dessa två förändringskrafter kan i sin tur brytas ned i olika tekniker som flera 

forskare menar att revisorerna använder i revisionsprocessen, nämligen molnbaserade tjänster 

och beslutstödssystem (Byrnes et al. 2014; Hunton & Rose 2010). 
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I och med att de förändringar som digitalisering och automatisering medfört påverkas 

professionen och därmed hur revisorn idag arbetar, vilket symboliseras av Revisorn i 

modellen nedan (Analysmodell 1). När sättet att arbeta förändras poneras det att 

kompetensbehovet förändras, vilket får stöd av både EY:s pressmeddelande men också av 

tidigare forskning (Byrnes et al. 2014). Därav blir nästa steg att undersöka hur detta i sin tur 

påverkar revisorns kompetens. Som tidigare presenterats beskrivs revisionsprofessionen som 

en profession som bygger sin auktoritet på kunskap som tillgodogjorts av formell utbildning 

(Grey 1998). Revisorn betraktas därmed som revisionsbyråns viktigaste resurs då det är den 

som besitter kompetensen (Sveiby 1990). Således är det individens, det vill säga den externe 

revisorns, kompetens som kommer att studeras. Nedan presenteras analysmodellen som 

kommer att ligga till grund för studien. 

 

 
 

Analysmodell 1. Analysmodell över tekniker som påverkar revisorn, vilket i sin tur påverkar 

revisorns kompetenser. 

 

Utifrån ovan beskrivna begrepp kommer vi sedan att studera hur revisorns kompetens 

påverkas. Som tidigare nämnt finns det ett flertal definitioner på vad kompetens är. Vi har 

därför valt att förklara begreppet utifrån Keens kompetensteori, se Modell 1, samt med hjälp 

av Isbergsmodellen, se Modell 2. För att förtydliga detta kommer begreppet förklaras utifrån 

färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter och värderingar. Sedan med hjälp av 

personliga attribut, som isbergsmodellen behandlar, anser vi att vissa delar av kompetensen 

kan förstärkas. 

 

I och med att syftet med studien är att öka förståelsen om hur digitalisering och 

automatisering påverkar revisorns kompetens ämnar vi därmed att kunna bidra med vilka 
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kompetenser som revisorn behöver utvidga, i och med den ökade digitaliseringen och 

automatiseringen, men också om det finns några kompetenser som inte längre är lika 

relevanta eller riskerar att gå förlorade. Detta symboliseras i analysmodellen som revisorns 

kompetenser. På så sätt hoppas vi på att uppnå vårt syfte att bidra med en djupare förståelse 

om hur digitaliseringen och automatiseringen påverkar revisorns kompetens. 
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4. Metod och metodologiska överväganden  

4.1 Undersökningsdesign 

Då syftet med studien är att öka förståelsen för hur två starka förändringskrafter i samhället, 

det vill säga digitalisering och automatisering, har påverkat revisorns kompetenser ansåg vi 

att det föll sig mest naturligt med en kvalitativ utgångspunkt. Detta eftersom vi ville få en 

inblick i hur de yrkesverksamma, som möts av digitaliseringen och automatiseringens 

utmaningar och möjligheter varje dag, tolkar och upplever detta i vardagen med avseende på 

kompetens. Ahrne och Svensson (2015) framhåller bland annat att fördelen med att använda 

en kvalitativ metod är att en kontextuell förståelse av objekten som studeras erhålls. Något 

som vi strävar efter att kunna bidra med genom denna studie då vi vill erhålla en djupare 

förståelse över hur revisorns kompetenser påverkas av digitalisering och automatisering. För 

att lyckas med detta har vi valt att använda oss av intervjuer, vilket kommer att förklaras mer 

ingående under avsnitt 4.3 Procedurer. 

 

Innan själva studien påbörjades söktes först efter relevant litteratur. Detta gjordes för att 

erhålla en förförståelse för vad digitalisering och automatisering är samt hur revisorns 

utveckling har sett ut. Detta då vi anser att en förståelse för historien skapar bättre 

förutsättningar för att kunna förstå sin nutid. Sökorden som användes var bland annat: 

digitalization, automatization, audit, digitalize auditing, audit competence, audit profession, 

institutional theory, cloud based services, cloud computing, decision support systems, 

competency etcetera. Som framgår av sökorden är inte studien enbart företagsekonomiskt 

orienterad utan även tidigare forskning som ursprungligen härstammar från IT har använts för 

att kunna erhålla en djupare förståelse av digitaliseringens och automatiseringens effekter. 

Studien är därmed interdisciplinär och tidskrifter från både IT och företagsekonomi har 

därmed avsiktligen valts ut. Detta får även stöd från Bryman och Bell (2013) som lyfter fram 

att antaganden inte enbart bör baseras på en tolkning av verkligheten.  

 

Studiens upplägg bygger på vår analysmodell, se Analysmodell 1, avsnitt 3.4 Analysmodell. 

Denna utgår i sin tur från vad som har lyfts fram som viktig inom tidigare forskning men 

också från tidigare studier inom branschen, nämligen digitalisering och automatisering. Dessa 

begrepp har sedan brytits ned till molnbaserade tjänster och beslutstödssystem. Att 

molnbaserade tjänster har valts ut beror på att det framhålls som en av de viktigaste 

drivkrafterna som har främjat digitalisering (FAR 2016). Beslutstödssystem har vidare utsetts 

som ytterligare en viktig teknik att studera då denna teknik framhålls som ett resultat av 

automatiseringen (Hunton & Rose 2010). Dessa tekniker har i sin tur påverkat hur revisorerna 

idag arbetar. Nästa steg blir således att studera hur förändringen har påverkat revisorns 

kompetenser för att i slutändan kunna uppnå vårt syfte om att öka förståelsen för hur 

digitalisering och automatisering påverkar revisorns kompetenser. Det är sedan utifrån 

begreppen som presenteras i analysmodellen som intervjuerna och studien som helhet byggts 

upp. 
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4.2 Undersökningsobjekt 

Vid utförandet av kvalitativa studier ställs forskaren ofta inför ett så kallat sampling decision 

(Bickman & Rog 2008). Detta innebär att forskaren måste avgöra vem eller vad som ska 

studeras eller observeras vilket även var något som vi ställdes inför. Vid urvalet av 

respondenter hade vi ett antal krav som vi ville skulle vara uppfyllda för att 

undersökningsobjekten skulle kunna betraktas som relevanta för vår studie. I och med att vår 

studie inriktar sig på det kunskapsintensiva området revision var vårt önskemål att intervjua 

personer som besitter någon form av branschspecifik kunskap. Därav har ett icke- 

sannolikhetsurval tillämpats då vissa enheter i populationen har haft större chans än andra att 

komma med i urvalet (Christensen et al. 2010). Alternativet kunde ha varit att söka sig till 

experter inom IT, exempelvis systemvetare eller programmerare men eftersom att vi har valt 

att avgränsa oss från att gå in djupare på hur system är uppbyggda och främst är intresserade 

av revisorns egen uppfattning resulterade det i att vi valde att fokusera på de yrkesverksamma 

revisorerna. Bryman och Bell (2014) menar att den typen av urval är lämpligt vid studier av 

mer djupgående karaktär, vilket är något vi eftersträvar då vi vill bidra med en djupare 

förståelse för hur digitalisering och automatisering påverkar revisorns kompetenser. Därmed 

består våra undersökningsobjekt av revisorer.  

 

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.3 Avgränsning har urvalet ytterligare begränsats till att endast 

gälla revisorer som arbetar inom Big Four. Med andra ord har endast revisorer från KPMG, 

Deloitte, EY och PWC varit föremål för studien. Att endast dessa byråer har studerats 

motiveras av att de förutsätts arbeta mer med digitalisering och automatisering än vad 

exempelvis en mindre byrå poneras göra. Detta styrks av Janvrin, Bierstaker och Lower 

(2008) som påpekar att större byråer har mer resurser än mindre byråer och därför kan göra 

större investeringar inom IT, vilket slutligen resulterar i att de arbetar med IT i större 

omfattning. 

 

Vidare beslutade vi att studera revisorer på olika hierarkiska nivåer inom 

revisionsprofessionen. Detta för att erhålla ett så brett perspektiv som möjligt av 

digitaliseringens och automatiseringens påverkan. Eftersom att partners förmodligen har varit 

med i branschen länge fann vi det relevant att vända oss till dessa i första hand. Detta i och 

med att de har tagit del av utvecklingen i takt med digitalisering och automatisering under en 

längre tid och dessutom kan poneras ha större erfarenhet av manuellt arbete då flertalet 

forskare menar att digitaliseringstakten har ökat exponentiellt de senaste åren (Freeland et al. 

2014; Payne 2014). Även auktoriserade och godkända revisorer var något vi eftertraktade i 

vår studie då dessa förutsätts besitta en hög nivå av branschspecifik kompetens. Genom att 

vända oss till dessa undersökningsobjekt kunde vi därmed säkerställa någorlunda att empirin 

vi fått ta del av verkligen speglar yrket då respondenterna kan förväntas ha en god kännedom 

om professionen. Avsutningsvis vände vi oss även till revisionsmedarbetare som inte har 

arbetat inom branschen lika länge. Detta för att de förutsätts vara något yngre och därmed ser 

på digitalisering och automatisering med andra ögon i och med att de troligtvis har vuxit upp 

med digitalisering och automatisering på ett annat sätt än vad exempelvis en partner förutsätts 

ha gjort. Å andra sidan skulle deras avsaknad på erfarenhet kunna kritiseras då risken finns att 
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resultatet snedvrids till följd av att de helt enkelt inte har arbetat lika länge och därmed inte 

känner till professionen på samma sätt som någon som arbetat under en längre tid. Detta har 

vi försökt motverka genom att ställa upp ytterligare ett krav. Respondenten i fråga måste ha 

arbetat minst ett år som revisor för att få medverka i studien. Utifrån ovanstående 

resonemang har vi därmed valt att vända oss till partners, auktoriserade revisorer, godkända 

revisorer samt revisionsmedarbetare som har arbetat i minst ett år som revisor.  

 

Vidare har ett bekvämlighetsurval tillämpats då en av skribenterna arbetar på en av de större 

revisionsbyråerna och därmed haft möjlighet att få närmare kontakt med branschspecifika 

personer. Vilket har hjälpt oss att tillgodogöra oss intervjurespondenter lättare. Bryman och 

Bell (2014) definierar ett bekvämlighetsurval bestående av sådana personer som finns 

lättillgängliga för forskaren. Att endast använda denna typ av urvalsstrategi skapar dock 

problematik för att kunna dra generaliserade slutsatser (Bryman & Bell 2014). I vårt fall har 

den omnämnda skribenten valt vilka intervjupersoner som ska bli tillfrågade samtidigt som de 

representerar ett enda företag, vilket förmodligen inte kan representera och generalisera 

branschen som helhet (Bryman & Bell 2014). Därför har vi, i ett försök till att öka 

trovärdigheten i vår studie samt för att uppnå empirisk mättnad ytterligare valt att 

komplettera studien med ett snöbollsurval.  

 

Ett snöbollsurval är i en viss bemärkelse även det en form av bekvämlighetsurval men där går 

processen så tillväga att forskaren ser till att initialt få kontakt med ett mindre antal 

människor som är relevanta för undersökningens tema och därefter används dessa för att få 

kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Bell 2014). Vi praktiserade denna 

urvalsstrategi genom att författa ett mail till de övriga tre revisionsbyråerna där vi delvis 

berättade om vår studie samt frågade om de var intresserade att delta eller om de visste någon 

som var relevant för vår studie. Ett snöbollsurval visade sig vara ett effektivt sätt att komma i 

kontakt med branschspecifika respondenter som också kunde representera andra byråer. 

Samtidigt understryker Bryman och Bell (2014) att denna typ av urvalsstrategi fortfarande 

inte kan ses som helt generaliserbar för populationen då vissa enheter har större chans än 

andra att komma med i urvalet (Bryman & Bell 2014). I relation till detta framhåller 

Christensen et al. (2010) att det är viktigare att erhålla respondenter som har insikt och 

kunskap om det som ska studeras än att endast erhålla statistisk representativitet. Samtidigt är 

det viktigt att beakta att vi inte är ute efter att generalisera en hel population utan vårt mål är 

att erhålla en djupare förståelse om det som studeras.  

 

Många forskare hävdar att den viktigaste aspekten vid bedömningen om hur stort urvalet ska 

vara är empirisk mättnad (Dworkin 2012). Detta är även något som vi har försökt att 

eftersträva i vår uppsats genom att exempelvis vända oss till olika revisionsbyråer för att på 

så sätt erhålla olika perspektiv på digitaliseringen och automatiseringens påverkan på 

revisorns kompetens, eftersom att olika byråer kan tänkas arbeta på olika sätt. Därmed har vi 

inte strävat efter att uppnå ett visst antal intervjuer utan valt att avsluta intervjuerna när vi 

kände att inga nya empiriska bidrag erhölls. McCracken (1998) framhåller i relation till detta 

att kvalitativa studier omfattas av ett fåtal personer, men att dessa, i gengäld, undersöks desto 

djupare. Totalt har sju revisorer intervjuats från olika byråer där varje intervju tog mellan ⅔ h 
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- 1¼ h. Efter den sjätte intervjun kände vi att inga nya empiriska bidrag tillfördes, men för att 

försäkra oss ytterligare, då vår erfarenhet av empirisk mättnad kan tänkas kritiseras, valde vi 

att utföra ytterligare en intervju. Därmed har totalt sju revisorer intervjuats från olika byråer.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Som vi tidigare har nämnt har intervjuer använts vid insamlandet av data och då i form av 

personliga, semistrukturerade intervjuer. Christensen et al. (2010) framhåller bland annat att 

personliga intervjuer ger intervjuaren möjlighet att styra och leda samtalet. Vilket vi till viss 

mån har velat eftersträva för att inte sväva ut för mycket från det vi vill studera, för att på så 

sätt kunna fokusera på det vi avser att studera under intervjun. För att uppnå ytterligare djup i 

våra intervjuer har vi vidare använt oss av en semistrukturerad struktur. Detta innebär att vi 

utformade en intervjuguide med ett antal frågor och teman som vi ville beröra under samtalet. 

Martinus och Hedgecock (2015) belyser att denna typ av intervju medför att respondenterna 

får möjlighet att presentera sina perspektiv på ämnet som behandlas.  

 

Vidare framhåller Christensen et al. (2010) att denna typ av intervju inte innehåller någon 

strikt ordning på när dessa frågor ska ställas. Varför vi valde detta upplägg av intervjuer beror 

på att vi ville erhålla en djupare förståelse och denna typ av struktur möjliggör för följdfrågor 

samtidigt som de teman som vi ville studera fortfarande låg till grund för samtalet. Fördelen 

med denna metod är att respondenten i sin tur kan berätta mer fritt och avslappnat samtidigt 

som en viss struktur undviker att respondenten tappar problemfokus. Kvale och Brinkmann 

(2014) tillägger ytterligare att denna metod medför att empiri skapas tillsammans med 

respondenten. Christensen et al. (2010) framhåller dock att systematiska och omedvetna fel 

lätt kan uppstå vid intervjuer då de bygger på personlig kontakt. Riskerna blir därmed att 

intervjuaren kan skicka felsignaler vid utformningen av frågorna, bland annat genom att 

använda ett visst tonfall eller betona en fråga på ett visst sätt. Detta har vi försökt att reducera 

genom att försöka hålla oss så neutrala som möjligt för att ej påverka undersökningsobjektet i 

alltför hög grad. En åtgärd vi exempelvis har genomfört är att alltid vara två personer 

tillsammans med intervjuobjektet. Detta för att försöka minska tolknings- eller 

uppfattningsfel i respondentens svar såväl som i våra frågor.  

 

Av etiska och praktiska skäl tillfrågade vi varje respondent innan intervjun påbörjades om det 

var okej att vi spelade in intervjun samt om de ville medverka i studien med namn eller om de 

hellre ville vara anonyma. Detta för att respondenterna skulle känna sig respekterade och 

bekväma vid samtalet samtidigt som vi fick möjlighet att koncentrera oss fullt ut på 

respektive respondent. Därmed kunde vi lyssna bättre då vårt fokus inte avleddes av att 

behöva anteckna vad som sades under intervjuns gång. Det bidrog till att vi kunde 

koncentrera oss på respondenten så att en bättre dialog kunde skapas. Dessutom möjliggjorde 

detta att vi vid ett senare skede kunde gå tillbaka till den del som önskades lyssnas på 

ytterligare en gång.  

 

Utöver intervjufrågorna bad vi även respondenterna fylla i ett formulär (se bilaga 2) där 

revisorerna blev ombedda att rangordna de kompetenser som de tyckte var viktigast från ett 
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till fyra, där fyra framhölls som den absolut viktigaste kompetensen och ett som den minst 

viktiga. Detta för att vi ville tvinga respondenterna till att värdera olika typer av kompetens. 

Kompetenserna de hade att välja på var social kompetens, IT-kompetens, branschspecifik 

kompetens och övrig kompetens. Dessa var fetmarkerade i formuläret. Varför vi valde just 

dessa kompetenser kommer att förklaras nedan: 

 

Social kompetens framhålls som en kompetens som maskinerna ännu inte har erövrat 

(MacCrory et al. 2014). Det beskrivs därmed som en kompletterande kompetens som lyfts 

fram som viktigare för att kunna stå sig konkurrenskraftig i och med digitalisering och 

automatisering. Därför valde vi just social kompetens. Social kompetens utgörs av kontakter i 

Keens (2002) kompetensteori och avser förmågan att bygga relationer, bibehålla kontakter 

och skapa kontaktnät. Utifrån Isbergsmodellen (Kennedy och Dresser 2005) skulle även 

social kompetens kunna beskrivas som en egenskap individen besitter som kan förstärka 

prestationen. Det vill säga en egenskap som är svårare att träna upp och lättast erhålls vid 

rekrytering.  

 

IT-kompetens motiveras av att tidigare forskning hävdar att lösningen på att kunna stå sig 

konkurrenskraftig i ett digitaliserat och automatiserat samhälle är kompetensutveckling inom 

IT (Lombardi et al. 2014; Hunton & Rose 2010). Byrnes et al. (2014) trycker även på att det 

idag finns ett behov av nya färdigheter inom IT då datavetenskap och relaterad teknik har 

utvecklats massor senaste tiden, som en följd av digitalisering och automatisering. Med IT-

kompetens avses här färdigheter att hantera verktyg, bygga upp system och kunna utföra 

något informationstekniskt (Keen 2002; Mirabile 1997). Utifrån Isbergsmodellen 

karaktäriseras dessa färdigheter som “ovanför ytan”, det vill säga observerbara färdigheter 

som kan tränas upp (Kennedy & Dresser 2005). 

 

Branschspecifik kompetens valdes då vi anser att det är förenligt med yrket. Detta kan utifrån 

Keens (2002) kompetensteori utgöras av långfingret som står för erfarenheter, men också av 

pekfingret som symboliserar kunskap. Med andra ord avser branschspecifik kompetens fakta 

och metoder (kunskap) som kan tillämpas vid specifika branscher, som kan tänkas ha 

förvärvats delvis genom erfarenhet av tidigare granskningar revisorn har utfört, men också 

via formell utbildning. Kunskaper i det här fallet avser kunskap om regelverk samt kunskap 

om specifika företag/branscher. 

 

Övrig kompetens består i det här fallet av analytisk kompetens och kreativitet. Dessa 

kompetenser betecknas gemensamt som metakompetenser, det vill säga färdigheter att 

förvärva andra färdigheter (Cheetham & Chivers 1996). Detta är även kompetenser som vi 

bedömer har betydelse för revisionsprofessionen, i synnerhet analytisk kompetens. Det är 

även något som får stöd i tidigare studier och flertalet forskare hävdar att analytisk kompetens 

kommer bli allt viktigare då det dels beskrivs som en kompletterande kompetens (MacCrory 

et al. 2014) och dels för att det i och med digitalisering och automatisering läggs större vikt 

på förståelse, tolkning och analys av informationen som datorer producerar (Güney 2014; 

Levy & Murnane 1996). 

 



 

28 

Under respektive kompetens stod även ett flertal kunskaper, färdigheter och förmågor som 

förknippas med respektive kompetens, exempelvis hade rubriken Social kompetens 

samarbetsförmåga, förmåga att bygga relationer samt upprätthålla kontakter som tre 

underkategorier, medan övrig kompetens hade analytisk kompetens och kreativitet 

underordnat sig. Efter att respondenten rangordnat respektive övergripande kompetens blev 

de sedan ombedda att kryssa för de underkategorierna som inte ansågs vara relevanta för en 

revisor samt ringa in de underkategorier som de tyckte var extra viktiga. På så sätt lyckades 

vi även fånga in de kompetenserna i underkategorierna som var av större vikt även om 

rubriken valts som mindre viktig i det tidigare skedet. Detta medförde att vi erhöll ett större 

djup och förståelse för de kompetenserna som betraktades som viktiga för revisorer att 

besitta. 

 

Efter att samtliga intervjuer hade genomförts transkriberades sedan allt material. Samtliga 

respondenter kände sig bekväma med att vi spelade in intervjuerna vilket bidrog till att vi 

enkelt kunde gå tillbaka till vad som hade redogjorts och därefter skrev vi ned allt som hade 

presenterats.  

4.4 Datainsamlingsstrukturer  

Vid utvecklingen av intervjuguiden utgick vi från vår analysmodell. Där modellens 

presenterade begrepp stod för de teman som vi ville behandla under intervjuns gång. För att 

erhålla en bild av vad respondenterna ansåg att digitalisering och automatisering var, bad vi 

dem att definiera dessa begrepp utifrån deras egna uppfattning. Därefter bad vi dem beskriva 

om det fanns några fördelar eller nackdelar med respektive begrepp. Detta för att se vilken 

inställning de hade till dessa förändringskrafter och hur de uppfattar att dessa 

förändringskrafter har påverkat professionen. 

 

Vi bad även respondenterna definiera den historiske revisorn mot den moderne. Detta för att 

få en insikt i hur det var att vara revisor förr mot idag. För att se om skillnaden verkligen är så 

stor som tidigare forskning menar. Det gav oss även en tydlig bild över arbetssätten 

revisorerna har idag mot förr. För att erhålla ytterligare nyansering i respondenternas svar 

blev de även ombedda att beskriva vilken påverkan de ansåg att digitalisering och 

automatisering har haft på deras yrke de senaste åren, om de ansåg att det fanns en påverkan.  

 

För att få ytterligare inblick i arbetssättet och för att på så sätt kunna se hur digitalisering och 

automatisering har påverkat arbetet ställde vi även frågor om de arbetar digitalt, hur de 

använder sig av datasystem, vilka för- och nackdelar de såg med digitalisering mot förr och 

idag samt hur arbetssättet skiljer sig. Genom att förstå hur de arbetar, vilka förändringar som 

har skett och vad som ansågs som bra eller mindre bra lyfts det samtidigt fram vad revisorn 

behöver kunna i sitt dagliga arbete.  

 

I och med att molnbaserade tjänster framhölls som en viktig drivkraft för digitalisering ville 

vi även testa hur revisorerna påverkas av molnbaserade tjänster. Detta gjorde vi genom att 

fråga var de arbetade och om de kunde arbeta var som helst. På så sätt redogjordes det för om 
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de använde sig av molnbaserade tjänster utan att respondenterna var medvetna om att det var 

detta vi egentligen studerade.  

 

Därefter ställdes frågor om kompetens. Först ombads respondenterna att beskriva vilka krav 

som ställdes på dem kompetensmässigt när de började, om det fanns några uttalade krav. 

Detta ställdes sedan i kontrast till vilka krav som ställs på nyanställda idag. På så sätt lyfts det 

fram hur kraven skiljer sig idag mot förr. Vilket skulle kunna tolkas vara en följd av 

professionens utveckling. Därefter formulerades frågor om digitalisering och automatisering. 

Om de utbildades inom dessa områden och i så fall hur ofta och inom vad. 

 

Respondenterna uppmanades även att beskriva en bra revisor och konkretisera varför just den 

uppfattas som bra samt vilka egenskaper, färdigheter och kunskaper den besitter. Genom 

detta framhölls vad som ansågs vara viktigt som revisor, både observerbara färdigheter och 

kunskaper men också personliga attribut som betraktas som mindre synliga. Detta i sin tur 

bidrog till ökad förståelse om de övriga frågorna som ställdes. Vidare blev revisorerna 

ombedda att karakterisera vilken den viktigaste kompetensen var som revisor samt vilka 

kompetenser som behövs som revisor, men också vilka kompetenser som nyexaminerade 

borde besitta inför ett revisionsyrke. Utifrån dessa frågor kunde slutsatser dras om det var 

någon kompetens som ansågs viktigare än någon annan och om det fanns några kompetenser 

som efterfrågades mer än någon annan. 

 

För att erhålla en tydligare koppling mellan digitalisering och automatisering kontra 

kompetens styrde vi även in respondenterna på frågor där dessa ämnen integrerades. 

Respondenterna uppmanades att framhäva om någon kompetens saknades eller behövdes mer 

i och med den informationstekniska utvecklingen eller tvärtom om det var någon kompetens 

som behövdes mindre. Genom att ställa dessa typer av frågor framgick det ännu tydligare 

vilken påverkan de olika informationsteknikerna, som lyftes fram i vår analysmodell, har och 

har haft på revisorns kompetenser.  

 

Då flera forskare, bland annat Hunton och Rose (2010), framhåller att åldern har betydelse 

för teknisk kompetens valde vi även att ha med en fråga som belyser just detta. Av den 

anledningen frågade vi respondenterna om de tyckte att det var någon skillnad på kompetens 

när det gäller yngre och äldre på arbetsplatsen. Först valde vi att ställa frågan brett för att 

sedan studera om det var någon skillnad på IT-kompetens. Därefter bad vi respondenterna i 

fråga att utveckla på vilket sätt de ansåg att det fanns eller inte fanns någon skillnad. 

 

Avslutningsvis uppmanades revisorerna att beskriva hur utvecklingen av yrket har sett ut och 

vilken förväntan de har på yrket i framtiden. För att erhålla ytterligare perspektiv blev de 

även ombedda att framhålla vilka kompetenser som förväntas av revisorer i framtiden. Dessa 

frågor formulerades för att få inblick i vad de yrkesverksamma har för förväntan på framtiden 

som revisor, både arbetsmässigt, men också kompetensmässigt för att sedan kunna ställa detta 

i kontrast till vad tidigare forskning förespråkar. 
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4.5 Analysmetod 

I analysen utgick vi från en empiristyrd tematisk analys som sedan påförts ett teoretiskt 

perspektiv (Bryman 2018). Det innebär att vi har strukturerat materialet som ska analyseras 

under olika teman och därefter använt oss av teorin för att kunna identifiera olika 

kompetenser och öka förståelsen för hur revisorns kompetenser påverkas av digitalisering och 

automatisering. Här utgick vi främst från vår empiriska referensram det vill säga en 

empiristyrd tematisk analys. Det är sedan utifrån den vi har valt vilka teman som kommer 

ligga till grund för analysen. Dessa teman representerades av digitalisering, molnbaserade 

tjänster, automatisering, beslutstödssystem, dess påverkan på revisorn och revisorns 

kompetens, det vill säga de teman som också utgör vår analysmodell. När sedan alla 

intervjuer genomförts och transkriberingen var klar gjordes en selektiv sortering av det 

inhämtade, empiriska transkriberade materialet. Sorteringen gjordes utifrån de teman som 

tidigare ställdes upp vilket resulterade i att empirisk referensram och inhämtad empiri bygger 

på samma rubriker. För att sedan kunna öka vår förståelse för hur revisorns kompetens 

påverkas av digitalisering och automatisering har vi med hjälp av teorin tolkat de empiriska 

temana och därefter identifierat olika kompetenser som påverkats positivt respektive negativt 

av digitalisering och automatiseringens framfart. 

 

I och med att vi avsiktligt har strukturerat empirisk referensram och insamlad empiri likadant 

har varje tema kunnat analyseras för sig. Denna struktur, anser vi, har underlättat för oss vid 

analysen då teori och empiri integrerats. Detta får även medhåll av Bickman & Rog (2008) 

som hävdar att ett strukturerat kvalitativt tillvägagångssätt ökar jämförbarheten mellan teori 

och empiri, i synnerhet när olika aspekter studeras.  

 

Som tidigare nämnt utgår vi i analysen från digitalisering och automatisering då dessa 

förändringskrafter lyfts fram som de två största förändringskrafterna inom 

revisionsbranschen. För att sedan tydliggöra dess påverkan på revisorns kompetenser har 

dessa begrepp sedan brutits ned till mer konkreta tekniker som tidigare forskning framhåller 

som viktiga för professionen. Teknikerna som lyfts fram är molnbaserade tjänster (följd av 

digitalisering) och beslutstödssystem (följd av automatisering). Dessa innovationer har i sin 

tur påverkat revisorn, både vad gäller hur den arbetar men också dess roll. Utifrån detta har vi 

sedan studerat hur revisorns kompetens har påverkats, både i positiv och negativ bemärkelse. 

Tanken är sedan att vi i slutsatsen kompletterar modellen ytterligare med vårt teoretiska 

bidrag. Det vill säga vilka kompetenser som revisorn behöver utvidga och vilka som inte 

längre är relevanta eller riskeras att minska till följd av digitaliseringen och automatiseringen, 

för att slutligen kunna erhålla en djupare förståelse för hur revisorns kompetenser påverkas av 

digitalisering och automatisering.  

4.6 Metoddiskussion 

Då studiens genomförande sammanfaller med revisorernas högsäsong anser vi att den bredare 

urvalsgruppen, med revisorer inom samtliga hierarkiska nivåer, har varit positiv ur 

tillgänglighetsperspektivet av respondenter. Det kan dock tänkas kritiseras att vi “endast” har 
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utfört sju intervjuer. Å andra sidan, menar Travers (2001) att det inte är antalet intervjuer som 

är det viktigaste utan att det snarare beror på vem eller vilka som intervjuas. Vidare tillägger 

Travers att studien inte blir mer trovärdig bara för att antalet intervjuer dubbleras. Vi har 

därför inte strävat efter ett visst antal intervjuer utan istället fokuserat på att uppnå empirisk 

mättnad, som bland annat Dworkin (2012), framhäver vara den mest centrala aspekten vid 

bedömningen av antalet medverkande. Likt McCrackens (1988) uppfattning av kvalitativa 

studier har därför ett fåtal revisorer intervjuats, men i gengäld har dessa studerats desto 

djupare. Detta anser vi har bidragit till att lättare erhålla en djupare förståelse. 

 

Som tidigare nämnt kände vi inte att vi fick några nya empiriska bidrag efter den sjätte 

intervjun, men valde att göra ytterligare en för att försäkra oss ytterligare. Därmed skulle den 

empiriska mättnaden kunna ansetts ha uppnåtts. Dock skulle vår erfarenhet av empirisk 

mättnad kunna kritiseras då vi inte har arbetat med studier på samma sätt som 

yrkesverksamma forskare, vilket skulle kunna betraktas som en nackdel. Att exponera 

studiens svagheter, så som vi har gjort, påpekar Ahrne och Svensson (2011) ökar studiens 

trovärdighet. Så trots att detta kan kritiseras anser vi att det är bättre att vara öppna med vilka 

felkällor som studien kan ha utsatts för än att försöka dölja dem. Konsekvenserna av detta, 

ifall den empiriska mättnaden ej har uppnåtts skulle vara att resultatet kan vara något 

missvisande och ej täcka in hela professionen. Å andra sidan är vi inte ute efter att 

generalisera en hel population. Hade detta varit fallet hade vi valt ett helt annat 

tillvägagångssätt. Nu är vi istället intresserade av en djupare förståelse vilket vi anser svårare 

att erhålla med exempelvis en kvantitativ ansats. 

 

En annan aspekt som skulle kunna kritiseras är valet av undersökningsobjekt. Detta då 

respondenterna som medverkar kan betraktas som relativt homogena. Majoriteten av 

respondenterna är nämligen verksamma på mindre orter. Detta innebär att perspektiven 

sannolikt är väldigt kopplade till hur branschen ser ut lokalt. Kanske kan det vara så att 

revisionsbyråer i större städer, där det finns fler aktörer och därmed kan antas vara högre 

konkurrens, arbetar mer aktivt med frågor av teknisk karaktär såsom digitalisering och 

automatisering. Detta har försökt undvikits genom att även vända oss till respondenter med 

erfarenhet av revision inom större städer.  

 

Att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer anser vi har varit det mest fördelaktiga 

sättet för oss att få ut det material vi var intresserade av samtidigt som respondenterna fick 

möjlighet att lyfta fram de aspekter som de fann relevanta. Till skillnad om vi exempelvis 

hade använt oss av en strukturerad intervju där möjligheten för följdfrågor minimeras. Ett 

annat alternativ hade kunnat vara att göra någon form av observation då en av skribenterna 

som tidigare nämnt arbetar på en av Big Four:s revisionsbyråer. Detta skulle kunna ha 

betraktats som ett värdefullt komplement, men eftersom att risken fanns att skribenten inte 

skulle förhålla sig objektiv till det som studerades valde vi att avstå från denna metod. I 

relation till detta framhåller Boros (2018) att kvalitativ forskning är subjektiv till sin natur då 

den bygger på tolkningar. I och med att risken fanns för partiskhet med tolkningar till fördel 

för den specifika revisionsbyrån talar detta ytterligare för varför observation inte har 

tillämpats. En annan aspekt är att endast revisionsbyrån i fråga hade kompletterats med 
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observationer och inte de övriga medverkande revisionsbyråerna. På så sätt kan det 

ytterligare poneras att resultatet hade snedvridits i och med att denna byrå hade fått störst 

genomslag i studien om så hade varit fallet. 
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5. Empiri 

Innan vi går djupare in på det insamlade empiriska material vill vi introducera våra 

respondenter.  

 

Pontus Ekevid1, Senior Audit 

28 år gammal och arbetar som senior audit på EY sedan tre år tillbaka. Han är även 

studentambassadör med en nära koppling till Örebro universitet.  

 

Anonym Auktoriserad revisor2  

33 år gammal auktoriserad revisor som har valt att vara anonym. Arbetar på en av Big Four:s 

revisionsbyråer sedan åtta år tillbaka på en mindre ort.  

 

Anonym Senior Audit3  

28 år gammal senior audit som har valt att vara anonym. Arbetar på en av Big Four:s 

revisionsbyråer sedan sex år tillbaka på en mindre ort.  

 

Anonym revisionsmedarbetare4  

32 år gammal revisionsmedarbetare som har valt att vara anonym. Har arbetat som revisor 

sedan två år tillbaka i en storstad, idag verksam på en mindre ort. 

 

Anonym Godkänd revisor5  

56 år gammal godkänd revisor och kontorschef som har valt att vara anonym. Arbetar på en 

av Big Four:s revisionsbyråer sedan 1984 på en mindre ort.  

 

Björn Bäckvall6, Partner  

52 år gammal, började sin karriär på EY 1990 och blev parter 2005. Han arbetar främst med 

kunder samt ansvarar för Implementation & Enablement inom local Regions EY, det vill säga 

kontoren utanför Stockholm och Göteborg. Han är dessutom medlem i policygruppen för 

revision i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR. 

 

Anonym revisionsmedarbetare7  

27 år gammal revisionsmedarbetare som har valt att vara anonym. Arbetar på en av Big 

Four:s revisionsbyråer sedan ett och ett halvt år tillbaka. Verksam i en storstad. 

                                                
1 Pontus Ekevid Senior Audit EY. Intervju den 9 april 2018. 
2 Anonym Auktoriserad revisor. Intervju den 10 april 2018.  
3 Anonym Senior Audit. Intervju den 13 april 2018. 
4 Anonym Revisionsmedarbetare. Intervju den 10 april 2018. 
5 Anonym Godkänd revisor. Intervju den 13 april 2018. 
6 Björn Bäckvall Partner EY. Intervju den 9 april 2018. 
7 Anonym Revisionsmedarbetare. Intervju den 22 april 2018. 
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5.1 Digitalisering 

Revisionsbranschen har de senaste åren upplevt en period av historisk utveckling, vilket 

Forbes Insights i samarbete med KPMG (2015) menar beror på den ökade dataspridningen 

och framstegen som gjorts inom tekniken. Somliga skulle till och med påstå att yrket har 

omvandlats fundamentalt, då revisorerna numera kan få en insikt genom användningen av 

data på ett sätt som var otänkbart för bara några år sedan. I takt med att allt fler verksamheter 

blir digitaliserade och tekniker som molnbaserade tjänster och automatisering avanceras 

förändras allt fler verksamheter från grunden (FAR 2016). Detta får medhåll av 

Revisor 1 som framhäver att digitalisering skapar möjligheten till att förändra yrket ännu mer. 

Revisor 6 tillägger även att den informationstekniska utvecklingen inom revisionsbranschen 

har exploderat de senaste åren: 

 

“Vårt yrke utvecklas hela tiden beroende på vad som händer inom den tekniska 

industrin. På två-tre år har det hänt otroligt mycket bara. Det har förmodligen gått 

relativt sakta med digitala verktyg de 20 senaste åren för de var ingen som riktigt 

vågade lita på det, men nu exploderar det.” 

 

Vid frågan vad digitalisering betyder för revisorerna förklarar Revisor 4 att det handlar om 

övergången från papper till datorn. Detta får medhåll av Revisor 3 som belyser att det inte 

behövs lika mycket dokumenterat på papper idag. Även Revisor 7 framhåller att 

digitalisering medför att allt datoriseras och att det manuella arbetet försvinner. I relation till 

detta understryker Revisor 5 att digitalisering endast innebär att arbetsuppgifterna utförs på 

ett annat sätt och att yrket i sig inte har förändrats: “Vi gör fortfarande samma sak, bara i ett 

annat verktyg. Allt ska dokumenteras på samma sätt som förut fast på skärmen. Förut hade vi 

allt i våra papper.”  

 

Att digitalisering är något som påverkar yrket, det framgår inte bara vid dialog med 

revisorerna. Det räcker med att vända sig till revisionsbyråernas hemsidor för att se att detta 

är något som har fått en allt större plats. Deloitte (2018) uttrycker bland annat att “alla 

moderna företag måste anpassa sig till den digitaliserade världens nya villkor för att kunna 

utvecklas och nå fortsatta framgångar på marknaden” I relation till detta betonar Revisor 1 

hur de strävar efter att arbeta allt mer digitalt på arbetsplatsen: 

 

“Alla våra verktyg som beräkningsverktyg, analytiska verktyg och så vidare finns 

digitalt. Allt vårt arbete sparas digitalt, vårt arbete sker mångt och mycket bara på 

datorn. Vi behöver ej papper längre. Digitalisering har slagit igenom jättemycket 

bara på några få år här och vi lägger ner extremt mycket kraft på att utveckla det. Vi 

begär att få mycket digitalt från kunder ur en effektivitets aspekt. Vi är 99,5% 

digitala, så när vi har en kund vill vi alltid ha allt digitalt.”  

 

Detta stöds också av Revisor 3 som förklarar att även de har revisionsverktyg som är helt 

digitala. Allt ska vara i digitalt format, oavsett om det är inskannade papper, excel- eller pdf-

filer. Detta är även något som samtliga respondenter från respektive revisionsbyrå uttrycker. 
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PWC (2018) betonar att det idag finns ett behov hos så gott som alla företag och 

organisationer att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen medför för att kunna stå sig 

konkurrenskraftiga. I likhet med detta framhåller Revisor 7 att de har en helt egen avdelning 

på deras revisionsbyrå där de arbetar med enbart digitalisering och automatisering med fokus 

på vilket sätt revisionsprocessen kan förbättras eller minimeras med hjälp av digitalisering 

och automatisering.  

 

Flertalet revisorer nämner fördelarna som digitaliseringen har medfört. Revisor 4 förklarar att 

det blir smidigare att ha saker digitalt än att spara det på papper. Gör revisorn något fel så är 

det enklare att göra om någonting digitalt än i pappersform. Majoriteten av alla respondenter 

betonar även att det är skönt att slippa papper, då det blir väldigt mycket papper överallt. 

Istället blir allt tillgängligt via datorn och kan tas fram när det behövs. För att citera Revisor 

4: “Du kan få det att försvinna och sen få det att uppstå igen när du helst önskar, istället för i 

pärmar.”  

5.1.1 Molnbaserade tjänster 

Respondenterna framhåller inte bara hur arbetet har förändrats utan också platsen de arbetar 

på har genomgått förändringar i och med digitaliseringen. Flera revisorer väljer att lyfta fram 

att fördelen med det digitala arbetssättet är att de inte längre är bundna till en viss plats på 

samma sätt. För att citera Revisor 1: “Digitaliseringen frigör mycket tid så att man inte är 

bunden till platsen. Vi har mycket digitala verktyg som gör att man kan jobba lite vart man 

än är.” . Revisor 5 harmoniserar med detta och lyfter fram fördelen att slippa alla pärmar, i 

synnerhet då arbetet involverar mycket resor. Revisor 7 framhåller att möjligheten till att 

arbeta var som helst beror på att allt idag görs online med hjälp av molnbaserade tjänster. 

 

“Istället för att vi sitter och bläddrar i olika pärmar ber vi ofta kunderna ladda upp 

på ett moln… så att det enda vi behöver göra är att ta ned stickproven från molnet 

och sedan stämma av dem.” 

 

Vidare beskriver flera revisorer att detta har medfört både för- och nackdelar. Fördelarna är 

likt tidigare uttryckt möjligheten att arbeta var man vill och när man vill. Nackdelarna, å 

andra sidan, är att detta medför att det alltid går att arbeta. Detta stöds även av Revisor 7 som 

framhåller att om kunden missade att posta något förr, exempelvis på torsdagen, så fick inte 

revisorerna materialet förrän på måndagen. Idag kan istället kunden skicka ett mail fredag 

eftermiddag vilket innebär att revisorn kan påbörja sitt arbete redan lördag morgon. Revisor 2 

utvecklar detta: 

 

“Man blir ju mindre beroende, dels av att träffa kund och dels av att vara på sin 

arbetsplats. Du kan ju vara precis var som helst, som kanske är både en fördel och en 

nackdel. Kanske mest fördel i vårt arbete då vi under vissa perioder jobbar väldigt 

mycket. Jag som då har familj hemma kan göra mina timmar på kontoret, sen kan jag 

åka hem och fortsätta. Jag behöver inte åka tillbaka. Det kan jag tycka är en klar 

fördel istället för att behöva hålla på med massa papper och bära pärmar. 
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Detta får även medhåll av Revisor 3 som understryker att allt är samlat på ett ställe digitalt 

och att det därmed alltid finns tillgängligt. Om en kund ringer när revisorn sitter på annan ort 

har den ändå tillgång till materialet vilket gör att revisorn på kort tid kan ge relativt bra svar 

på kundens frågor, tack vare att materialet finns tillgängligt.  

 

I kontrast till ovanstående resonemang framhåller Revisor 4 att den känner sig väldigt bunden 

till kontoret då den idag arbetar på en mindre ort jämfört med tidigare i sin karriär då revisorn 

i fråga arbetade i en storstad. Detta betonas bero på att mindre städer ligger efter i 

utvecklingen av digitaliseringsarbetet och att mycket fortfarande görs manuellt i pärm. I 

storstaden var det endast datorn som behövdes. Revisor 4 fortsätter och beskriver att vissa 

revisorer inte var på kontoret i över huvud taget, förutsatt att de inte hade något specifikt 

möte. Det fanns helt enkelt ingen anledning. I relation till detta framhåller Revisor 7 att även 

om möjligheten finns att arbeta vart som helst föredras det att sitta ute hos kunden. Detta 

eftersom att det blir smidigare att ställa frågor direkt och lättare att reda ut sakerna som 

behöver gås igenom på plats. 

 

Ytterligare en aspekt som belyses av Revisor 5 är att molnbaserade tjänster har underlättat 

arbetet i team då även tillgången till varandras material även har ökat. En åsikt som också 

delas av Revisor 3, i synnerhet när de samarbetar med andra kontor och behöver komma åt 

eller erhålla behörighet till andras filer. Revisor 3 framhåller också att det finns många 

globala och internationella bolag som revideras. Då arbetar revisorerna i team med andra 

revisorer från olika länder, fast på samma byrå. Något som till stor del har underlättats genom 

molnbaserade tjänster.  

5.2 Automatisering 

“Automatisering för mig är när arbetet som en gång utfördes av människor nu utförs av 

maskiner”, framhäver Revisor 4. Detta stöds tillika av Revisor 6 som understryker att 

automatiseringen egentligen är de momenten som människan gjorde tidigare fast numera har 

ersatts av program som utför dem. Allt mer arbetsuppgifter standardiseras och görs istället av 

programvaror. Revisor 7 tillägger även att automatisering innebär att något går per automatik 

och därmed av sig självt. För att citera Revisor 1: 

 

 “Automatisering är att göra vissa saker standardiserade. Det är det stora byråer gör, 

standardiserar processer för att de ska bli så enkla som möjligt. Vi behöver bara ta 

del av resultatet. Jag är positivt inställd till automatisering.”  

 

Flera revisorer beskriver att fördelarna med automatisering är att det har skapat tid för andra 

arbetsuppgifter. Bland annat Revisor 1 understryker att det har bidragit till att tid har frigjorts 

så att revisorerna kan ägna sig åt mer kvalificerade delar i revisionen. 
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 “Jag slipper de standardiserade arbetsuppgifterna som innebär att pricka och 

stämma av grejer. Om de kan göras per automatik kan jag lägga mycket mer tid på 

att konsultera och vara inne i verksamheter och det tycker jag är spännande.”  

 

Detta får även medhåll av Revisor 6 som förklarar att de tråkiga momenten försvinner och att 

revisorerna istället kan ägna sig åt andra saker. Revisor 7 är också positivt inställd till 

automatiseringen och välkomnar tanken om att i framtiden kunna gå ned på normala 

arbetstimmar då yrket i hög grad präglas av övertid.  

 

Revisor 3 förklarar att en annan fördel med automatisering är att datorn kan integrera större 

datamängder som omfattar hela populationer. Istället för att en människa ska jämföra och 

analysera på papper. Därmed bidrar automatisering till att arbetsmoment kan göras mer 

effektivt. I linje med detta framhåller Revisor 7 att mycket av revisionen består av 

dokumentation, vilket uppfattas som ett av de tråkigare arbetsmomenten inom professionen. 

Med hjälp av automatisering kan mycket av det rent administrativa arbetet tas bort så att mer 

tid frigörs till att sätta sig in i de svåra frågorna som exempelvis strategier kring kundens 

verksamhet. 

 

Revisor 5 väljer att framhålla att en nackdel med automatiseringen är att hantverket kan 

försvinna. Revisorn tillägger vidare att grundarbetet kanske inte är det roligaste att göra, men 

samtidigt lär sig revisorerna vad revision handlar om och ur det perspektivet beskrivs 

automatisering som en nackdel. Tanken bakom riskerar därmed att försvinna. Detta får även 

medhåll av Revisor 1 som betonar att automatiseringen kan skapa ett gap i förståelsen. Om 

alla grundläggande arbetsuppgifter automatiseras försvinner samtidigt alla grundläggande 

bultarna som behövs för att förstå yrket. Automatiseringen kan på så sätt göra att klyftan 

mellan förståelse och arbetsmomenten blir mycket större. Även Revisor 7 delar denna åsikt. 

Nedanstående citat av Revisor 1 tydliggör automatiseringens konsekvenser ytterligare: 

 

“Problemet med automatiseringen är att den kan förstöra kunskapsbasen, jag tänker 

ur ett makroperspektiv. Vad kommer hända om 10 år om vi automatiserar allt för 

mycket? Jag tror att klyftan mellan kunskap och att komma till den kunskapen 

kommer bli större. Det blir svårare att förstå om man inte för börja med samma 

grundläggande uppgifter som idag, eftersom de uppgifterna redan då har 

automatiserats. Medan de som är i det beslutande rummet kommer tycka att det är en 

bra lösning att automatisera för att de blir en kort, effektivt och kostnadsminskande 

lösning. Viss grad av automatisering är bra om de inte förstör för förståelsen - jag 

behöver inte mocka skit för att veta att det är tråkigt. Så sådana uppgifter som man 

inte behöver för att förstå principen bakom kan man ta bort - men vart sätter man 

stopp för automatiseringen?” 

5.2.1 Beslutstödssystem 

Forbes Insights i samarbete med KPMG (2015) betonar att utnyttjandet av teknik leder till 

förbättrade revisorer. Explosionen av den tillgängliga datan och den enkla åtkomsten av den 
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har skapat bättre möjligheter för analysering av materialet. Revisor 3 harmoniserar med den 

uppfattningen och understryker att det är programmen som utför analyserna. Revisor 1 

förklarar att systemen har skapat förutsättningarna till att göra vissa arbetsuppgifter 

standardiserade och automatiserade, vilket har förändrat yrket väldigt mycket.  

 

“Det traditionella arbetssättet att sitta och dökötta revisionsuppgifter har försvunnit 

till att istället bli utförd av ett system och därmed kan vi ägna oss åt mer analytiska 

arbetsuppgifter.”  

 

Forbes Insights i samarbete med KPMG (2015) menar att tekniken har, har haft och kommer 

att ha den största inverkan på revisorernas arbete och leder som tidigare nämnt till förbättrade 

revisorer. Risker kan lättare identifieras då stickprovsundersökningarna utvidgas och 

datasystemen kan hjälpa revisorerna att undersöka majoriteten av alla transaktioner, om inte 

alla. De menar att detta bidrar till en djupare förståelse för vad som händer i det berörda 

företaget och kan därmed ge kunden värdefulla insikter om potentiella risker. Detta får även 

medhåll av Revisor 3 som betonar förändringen av revisorns arbete. 

 

“Man jobbade på ett helt annat sätt förr. Idag får vi större datamängder och systemen 

hjälper oss att göra analyser på en hel population. Jämfört med att endast 

stickprovskontrollera tio fakturor per år. Det är väldigt svårt att få något statistiskt 

säkerställt urval från det. Om jag tänker på vad det har inneburit för revisionen har 

kvaliteten blivit minst sagt till det bättre och vi kan fokusera på riskområden istället. 

Det är ju tack vare digitaliseringen och automatiseringen.” 

 

Revisor 1 förklarar vidare att på deras arbetsplats använder revisorerna sig av en rad olika 

verktyg. Bland annat beräkningsverktyg och analytiska verktyg, där de flesta är Excel 

baserade. “Excel är vårt mest använda verktyg”, vilket även får medhåll av Revisor 2, 3 och 

4. Revisor 4 förklarar att programmet har skapat helt andra förutsättningar för deras arbete. 

Revision handlar om att säkerställa underlaget, stämmer exempelvis de summerade posterna 

mot vad som står i huvudboken? Därmed blir en enkel sak som automatisk 

kontrollsummering i systemet väldigt viktigt. Systemet räknar således detta åt revisorn. 

Samtidigt lyfts det fram att det går att göra dessa uppgifter analogt, men det uppfattas som 

väldigt tråkigt och tidsslösande vid exempelvis en kontroll av en kundreskontra på fyra 

miljoner.  

 

Revisorn 4 förklarar vidare att de kontinuerligt har tekniska utbildningar i 

revisionsprogrammen på deras byrå. “Det är viktigt att vara duktig på att använda digitala 

verktyg och därmed finns det med i vår utbildningsplan.” Det får medhåll av Revisor 2 som 

också betonar vikten av att vara duktig i användningen av de digitala verktygen och 

systemen: “Blir du riktigt bra på det kommer du att uppnå en helt annan effektivitet i ditt 

arbete.”  
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5.3 Digitaliseringen och automatiseringens påverkan på revisorn 

När respondenterna blev ombedda att definiera den historiske mot den moderne revisorn 

framstod ofta den äldre som relativt fyrkantig och tråkig. Revisor 3 framhäver den 

traditionella revisorn som den gråa, tråkiga gubben med stora pappershögar. Även Revisor 6 

förmedlar en liknande bild: “Det är en människa med grå kostym, många pärmar, en 

miniräknare och tankesättet - vad kan gå fel?” Denna åsikt delas även av Revisor 4 och 

Revisor 7. Revisor 2 betraktar den historiske revisorn som en kamrer. En person som gärna 

låste in sig på sitt rum och tittade på siffrorna. Han eller hon hade ganska lite kundkontakt, 

men en ganska auktoritär roll. Revisor 1 berättar att sin uppfattning om den traditionella 

revisorn är att den arbetade mer efter att “fälla eller fria” Revisorns uppgift var att kontrollera 

om bokslutet såg rätt ut och om siffrorna överensstämde. Det räckte att det var “tillräckligt 

bra” På den tiden handlade det inte om konsulterande. Utan revisorerna arbetade mer reaktivt 

“Okej vad har hänt... och detta är resultatet av det som har hänt.”  

 

Revisor 5 väljer att lyfta fram de positiva aspekterna med den traditionella revisorn och 

betonar att allt var samlat i en pärm på en och samma plats. För att citera revisor 5: “Allt gick 

smidigare rent praktiskt.” Samtidigt lyfter Revisor 5 fram att de idag arbetar i olika program 

och med ett annat fokus. Yrket har inte förändrats, men de har andra sorters verktyg. Den 

röda tråden är fortfarande densamma. Att förstå kundens affär var redan stort fokus på 80-

talet. Det är revisionsmetodiken och verktygen som har förändrats.  

 

En av de stora skillnaderna mellan revisorn förr och nu, som samtliga respondenter lyfter 

fram, är hur de arbetar. “Den moderna revisorn har ett mycket mer socialt arbete och mer 

avancerade uppgifter” beskriver Revisor 3. Detta styrks även av Revisor 2 som menar att de 

idag arbetar mer med kundrelationer, alltså mer mjuka värden än vad det var förr. Mer 

kundnytta och inte bara fokus på att lämna revisionsberättelsen. Revisor 6 framhäver att 

revisorer idag har en större förståelse för verksamheter och arbetar mer efter “Vad gick fel 

och hur kan vi göra detta bättre” Detta får även medhåll av Revisor 1 som beskriver att de 

idag arbetar mer preventivt i sin feedback till kunden. “Vad är det som har hänt och hur ser 

vi till att det inte händer framåt?” Revisor 1 fortsätter och betonar att revisionsnära tjänster 

blir allt mer populärt för kunden även om revisorerna i sig är ganska begränsade i vad de får 

och inte får göra. Respondenten tillägger vidare att det skulle kunna liknas med att 

revisorerna går mer åt att bli managementkonsulter.  

 

En annan aspekt som Revisor 6 återger är att den moderna revisorn arbetar mer med 

datastödd analytics som omfattar hela populationer.  

“Man använder huvudet istället för att jobba massa timmar utan större kvalitet. 

Varför ta 25 stickprov av 100 transaktioner när du istället kan se på hela 

populationen och sedan endast granska de poster som avviker? Resterande är ju låg 

risk. Vi väljer att titta på det där risken är som störst. Vi använder våra timmar på ett 

mycket bättre sätt och ställer mycket bättre frågor idag.” 
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Revisor 5 förklarar att den moderna revisorn har ett helt annat fokus på den analytiska 

granskningen idag och att det egentligen inte har med digitaliseringen att göra. Det handlar 

istället om själva yrket, digitaliseringen är bara ett verktyg. Digitaliseringen medför att 

arbetet kan bli mycket effektivare. Exempelvis framhåller Revisor 5 att de skickar en del av 

arbetet utomlands idag och får tillbaka det på morgonen dagen efter. Detta resulterar i att 

moment som tar tid, kostar pengar och är tråkigt kan göras på effektivare sätt. Vilket 

följaktligen leder till att fokus kan läggas på det som betraktas som viktigt, nämligen att lära 

känna kunden, förståelse för kundens affär och vad som är problemet i det företaget. 

Digitalisering beskrivs därför som ett måste och en nödvändighet. 

5.4 Revisorns kompetens 

Det är enormt mycket som händer just nu, enligt Revisor 1. De senaste två tre åren beskrivs 

ha omvälvt branschen ofantligt och systemen som används idag hade inte varit 

igenkänningsbara med de som användes för bara två år sedan. Detta får även medhåll av 

Revisor 6 som framhäver att konsekvenserna av digitaliseringen och automatiseringen på 

revisionen inte har varit särskilt påtagliga förrän nu, de senaste tre till fem åren.  

 

“Vi har ju gjort datorstödda analyser tidigare men det har harvat och stampat vid 

sidan av en vanlig revision. Idag påverkar det vårt arbete och är en integrerad del. 

Analytics är en integrerad del av revisionen och det blir bara mer och mer.”  

 

Trots den stora förändringstakten mot ett mer digitaliserat arbetssätt har kompetens- och 

utbildningskraven på revisionsbyråerna sett relativt oförändrad ut de senaste decennierna, 

vilket uppges av samtliga revisorer. Revisor 5 påpekar att trots att digitaliseringen har 

medfört stora förändringar är grunden och syftet med yrket ändå densamma då som nu - det 

är bara andra verktyg som används idag.  

 

Forbes Insights i samarbete med KPMG (2015) menar att den nya teknologin har skapat en 

utvidgning av revisorns och dess betydelse. Den utvidgade omfattningen av revisorn tros 

innehålla både bedrägeribekämpning, riskhantering och IT-systemanalyser vilket således 

skapar ökade krav på revisorns kompetens. Samtidigt måste de traditionella attributen 

fortfarande vara konstanta, då kvalitet och noggrannhet måste ses som lika viktiga 

egenskaper som igår och vara fokus för all revisionsverksamhet. Detta får medhåll av Revisor 

3 som betonar att: “Det är ingen kompetens som blir överflödig med det nya arbetssättet utan 

snarare kompetens som man behöver mer.” Detta får medhåll av Revisor 1 som även den 

poängterar att: 

 

“Ingen kunskap kommer att bli överflödig. Det kommer istället krävas mer av oss som 

revisorer, då digitaliseringen har möjliggjort tid för flera revisionsnära tjänster och 

mer konsulterande, vilket utvidgar vår roll som revisor.”  

 

Detta harmoniserar även med Revisor 6 föreställning, nämligen att revisorn kommer att ta 

mer plats och påverka sin omvärld med sin kunskap. Hos en kund kommer revisorns roll vara 
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mer att utföra analysen med hjälp av digitala verktyg och analytics och sedan kunna förklara 

för kunden vad datan förmedlar. “Verktygen och revisorn jobbar integrerat - där 

utkristalliserar de sig en bra roll för revisorn.” Revisor 6 förklarar vidare sin tro om att 

revisorn i framtiden kommer fungera mer som en projektledare: 

 

“Revisorn ska veta vilka kompetenser som man behöver ha i ett team och med vilka 

resurser. Dels förstå behovet hos kunden, riskerna hos kunden eller vad som ska 

göras. Sedan hitta de som kan göra det och samordna det för att kunna hålla ihop 

helheten och analysera det slutgiltiga resultatet.” 

 

I relation till ovanstående resonemang framhåller både Revisor 4 och Revisor 7 att det finns 

kunskaper som inte kommer att vara lika viktiga längre, huvudräkning är bland annat något 

som inte är lika viktigt längre då beräkningsverktygen har ersatt dessa kompetenser. En annan 

kompetens som samtliga revisorer poängterar mindre relevant är förmågan att bygga upp 

system. Det beror på att dessa uppgifter överlämnas åt någon annan och blir därmed inte 

föremål för revisorerna att behärska. Samtidigt framhåller samtliga revisorer att IT och 

digitalisering är en stor del av deras arbetssätt och därmed är det fördelaktigt att vara duktig 

på det. Revisor 5 framhåller att “Vi tar för givet att alla är väldigt digitala, det är en 

förutsättning idag för vårt yrke.” I relation till detta understryker Revisor 7 att IT-

kompetenser såsom systemvetarkunskaper inte är något som saknas hos revisorerna, utan det 

har de andra personer som gör åt dem. 

 

Vad gäller ålder kontra teknisk kompetens på arbetsplatsen råder det en samsyn bland 

revisorerna. Samtliga revisorer harmoniserar gällande den generella skillnaden på IT-

hanteringen mellan äldre och yngre. Revisor 5 förklarar att yngre är otroligt vassa på att ta 

fram saker. Förväntan är att de yngre revisorerna är barn av sin tid vilket ofta sker naturligt. 

Idag lär sig barn redan som små att arbeta med datorer genom att “leka fram” olika saker. 

Revisor 4 tydliggör ytterligare skillnaden mellan äldre och yngre på arbetsplatsen genom att 

berätta en av sina egna erfarenheter. 

 

“Vissa är ju inte alls vana med datorer. Vi skojade med en partner en gång och vände 

hans skärm upp och ned, då skickade han en skärmdump till en annan kille och sa: 

“fixa det här.” Han trodde det skulle komma upp och ner till honom också - så ja 

vissa är väldigt dåliga.” 

 

Revisor 7 framhåller att påståendet om att äldre ofta är mindre tekniskt kunniga sannolikt 

beror på att de aldrig själva behövde göra dessa tekniska momenten i början av deras karriär, 

de fanns ju inte. I takt med att de sedan har blivit mer erfarna och fått nya arbetsuppgifter har 

de förmodligen haft någon som har gjort de bitarna åt dem. Nu när de sedan själva vill gå in 

ett dokument och exempelvis se vad en revisionsmedarbetare har skrivit förstår de inte hur de 

går tillväga, vilket i sig kanske inte är så konstigt då de aldrig har arbetat på det sättet. 

 

Samtidigt hävdar samtliga revisorer att det inte bara är generationsparametrarna som spelar 

roll utan även intresset för tekniken. Revisor 2 förklarar att yngre generellt är bättre på att 
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arbeta digitalt, men att det finns undantag där äldre har övertaget. Har de äldre ett intresse är 

de ofta lika bra eller till och med bättre på IT, men då har det förmodligen krävt en högre 

kapitalinsats rent privat. För att citera revisorn i fråga: 

 

“Säg exempelvis att du har några år kvar till pension och du ska lära dig något helt 

nytt, exempelvis konvertera till ett helt nytt system. Det kommer kosta massa pengar, 

ta marginal på kunderna och kanske innebära en minskad bonus eller utdelning. Det 

kanske inte är jätteroligt om man inte har så många år kvar. Fast har man ett eget 

intresse, ja då märker man en tydlig skillnad.”  

 

Trots den uppenbara skillnaden mellan äldre och yngre hävdar flera av revisorerna att utökad 

utbildning för dem äldre inte är en absolut nödvändighet. Revisor 2 förklarar att de yngre och 

nyanställda är inne på många fler ställen i programmen än vad en kundansvarig eller 

påskrivande revisor är, rent hierarkiskt. Så beskrivs samtliga byråer vara uppbyggda. Den 

påskrivande revisorn ska känna till vad han eller hon behöver göra i systemet och hitta till 

dem platserna. Han eller hon behöver inte gå in och fördjupa sig inom specifika konton. 

Därav är det inte lika viktigt att den påskrivande revisorn är lika teknisk snabb på att 

producera massarbetet, eftersom denne inte utför det arbetet ändå. Det är så 

sammansättningen av revisionsteamen byggs upp, yngre gör lite mer okomplexa poster som 

innebär en större grad matning medan de mer erfarna är mer involverade i svårare 

bedömningsfrågor. Detta harmoniserar även med Revisor 5 som menar att äldre inte 

nödvändigtvis behöver mer utbildning i IT bara för att de inte är lika bra på datorer som de 

yngre. Det handlar om att lära sig ett yrke, vilket kan göras på olika sätt.  

 

Samtidigt välkomnar samtliga revisorer att de ska finnas en generell utbildningsplan gällande 

IT-hantering på arbetsplatsen. Revisor 1, 3, 4, 5 och 7 förklarar att det finns en del 

utbildningar på deras arbetsplatser och dessa har ökat i sin kontinuitet de senaste åren. 

Revisor 1 förklarar att:  

 

“De trycker på oss internutbildningar som tusan uppifrån globalt, för att vi ska förstå 

effekten av digitalisering, hur vi kan ta hjälp av vissa verktyg och vad det innebär för 

kunden.” 

 

Detta får medhåll av Revisor 3 som menar att de har informationstekniska utbildningar i de 

olika revisionsprogrammen hela tiden - “Det finns med i vår utbildningsplan att man ska vara 

duktig på att använda digitala verktyg.” Revisor 2 välkomnar mer utbildning inom IT redan 

vid universitetsnivå på redovisningsprogrammet. Samtidigt tillägger Revisor 3 att de lär sig 

snabbare när de faktiskt arbetar med de digitala verktygen, vilket även framhålls av Revisor 1 

som menar att det är svårt att utbilda redan på universitetet eftersom det är så pass 

komplicerat. När studenten väl kommer till revisionsbyrån lär den sig väldigt snabbt vad den 

ska göra ändå. Detta är något som samtliga revisorer harmoniserar med, utbildning är bra 

men revisorerna lär sig det mesta på plats i sitt vardagliga arbete och inte minst i interaktion 

med andra revisorer. För att citera Revisor 2: “Det är klart att vi får utbildningar om det 

släpper ett nytt program men det är fortfarande lite trial and error vi arbetar utifrån.” Något 
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som Revisor 7 instämmer med. På byrån som respondenten i fråga arbetar på finns väldigt 

många utbildningar angående digitala verktyg, men det är upp till en själv att hänga med. 

Ofta utbildar byrån några enstaka personer som sedan ska fungera som ambassadörer och lära 

de övriga revisorerna ute på plats, det vill säga learning by doing. 

 

Revisor 3 framhåller ytterligare ett perspektiv:  

 

“Jag tror att teknisk kompetens bara kommer att bli viktigare och viktigare med åren, 

samtidigt kan det också gå åt ett håll att byråerna gör så användarvänliga egna 

analysverktyg så att den tekniska kompetensen kanske inte kommer att vara den 

viktigaste. Man kanske tar fram sådana verktyg att det är så enkelt att utföra det och 

att den tekniska kompetensen istället ligger hos några få som utformar dessa 

program. Då är vi tillbaka till där vi är nu ungefär, då blir inte kompetensen så 

förändrad.” 

 

I relation till ovanstående citat framgår det i den totala rangordningen av kompetenser som 

revisorerna blev ombedda att göra att IT-kompetens var den kompetensen som betraktades 

som minst viktig för en revisor att behärska. Nedan presenteras ett diagram över de 

kompetenser som respondenterna ansåg vara de absolut viktigaste som revisor utifrån 

rangordningen. Y-axeln symboliserar antal revisorer medan X-axeln framhäver respektive 

kompetens. Övrig kompetens består av analytisk kompetens och kreativitet. 

 
Diagram 1. Total summering rangordning av kompetenser. 

 

Här framgår det tydligt att social kompetens och branschspecifik kompetens betraktas som 

det absolut viktigaste. Även övrig kompetens ansågs som någorlunda viktigt medan IT-

kompetens fick lägst poäng och därmed betraktades som minst viktig. Trots förändringen till 

ett allt mer digitalt och automatiserat yrkesklimat är det alltså ingen som beskriver IT-

kompetens som den viktigaste kompetensen hos en revisor. Revisor 3 och 7 beskriver bland 

annat analytisk kompetens som den absolut viktigaste kompetensen. För att citera Revisor 3: 
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“Det kommer det nog alltid att vara, det är ingen dator som kommer att ta över den.” I 

relation till detta utpekar Forbes Insights i samarbete med KPMG (2015) kritiskt tänkande 

som en absolut nödvändighet.  

 

"För revisorer har kritiskt tänkande alltid varit en nyckelkompetens och det kan bli 

ännu viktigare då företagen blir allt mer komplexa. Ny teknik kommer aldrig att 

ersätta behovet av kritiskt tänkande.” 

 

Teknikens utveckling avskaffar alltså inte vikten av kritisk tänkande och kompetens, utan det 

betraktas som ett sätt att underlätta och effektivisera insamlingen av datan. Betoningen läggs 

därmed på en högre grad av kompetens för att kunna utläsa, tolka och slutligen analysera 

datan. I relation till detta framhåller Revisor 6 att professionell skepticism och kritisk 

tänkande är de viktigaste egenskaperna hos en revisor, något som ofta kommer med 

erfarenheten. Revisor 5 trycker istället på att “förstå kundens affär” Du ska förstå kunden, 

vad det är som händer, varför vissa har problem medan andra går jättebra. Något som Revisor 

5 också menar kommer i takt med erfarenheten.  

 

Som tidigare nämnt under avsnitt 5.2 Automatisering riskerar automatiseringen att medföra 

att grundförståelsen försvinner, enligt bland annat Revisor 1, 5 och 7. I relation till detta 

framhåller Revisor 7 att revisorer som ett resultat av detta kommer att involveras i svårare 

bedömningsfrågor i ett mycket tidigare skede. Revisor 3 fortsätter och berättar att om vi går 

mot att allt blir mer automatiserat så kommer efterfrågan att öka på sådan kompetens som 

samarbetsförmåga och social kompetens.  

 

“Datorerna kan göra analyserna åt oss men de kommer ställa högre krav på 

presentationen från vår sida vilket ställer högre krav på vår sociala förmåga. Man 

blir mer och mer rådgivare i vårt yrke där man ska komma med input, då kanske det 

är ännu viktigare att vara socialt kompetent.”  

 

Detta får även stöd av Revisor 7 som framhåller att deras byrå idag söker personer med 

sociala kompetenser i större utsträckning än förr till följd av att den informationstekniska 

utvecklingen som har skett. För att citera Revisor 7: “Det satsas mycket på automatisering 

och att man mer ska vara värdeskapande och relationsbyggande vilket medför att krav på 

social kompetens snarare ökar.” Vilket även får medhåll av Revisor 2 som beskriver den 

sociala kompetensen som en viktig parameter “Revisionen blir allt mer ett socialt jobb med 

mjukare värden, så en social kompetens och ett stort kontaktnät har blivit mycket viktigare 

för en revisor än vad det historisk sett varit.” 

 

I nedanstående diagram framgår det ytterligare att social kompetens var den kompetensen 

som revisorerna tyckte var allra viktigast, sett till antalet fyror som rangordningen resulterade 

i. Det vill säga den kompetensen som betraktades som allra viktigast. Se diagram 2 nedan. 
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Diagram 2. Diagram över vilken kompetens som fått flest 4:or (viktigast). 

 

I detta diagram blir det ännu tydligare att social kompetens sticker ut då fyra av 

respondenterna valde att rangordna denna kompetens som den allra viktigaste. Även övrig 

kompetens har fått genomslag här jämfört med föregående diagram (se diagram 1). Det beror 

på att detta diagram endast har tagit hänsyn till antalet fyror (den viktigaste kompetensen). 

Det blir också ännu tydligare att IT-kompetens inte ansågs vara den viktigaste kompetensen 

enligt någon revisor.  
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6. Analys  

6.1 Digitalisering 

Som tydligt har framgått i både tidigare forskning (Janvrin, Bierstaker & Lower 2008; 

Freeland et al. 2014; FAR 2016) och ute hos professionen (Revisor 1 & 6) har digitalisering 

fått en allt större påverkan både på revisionsprofessionen och den enskilde revisorn. Varför 

digitalisering har fått en så stor genomslagskraft skulle kunna förklaras utifrån institutionell 

teori. DiMaggio och Powell (1983) framhåller bland annat att organisationer tenderar att 

anpassa sig till vad samhället anser vara en standard. En bidragande faktor till detta skulle 

kunna vara att revisionsbyråerna vill bibehålla sin legitimitet gentemot omgivningen, så 

kallad tvingande isomorfism (DiMaggio & Powell 1983). Idag efterfrågas ofta digitala 

lösningar av intressenterna i och med att vi lever i ett digitaliserat samhälle vilket skulle 

kunna vara en anledning till varför revisorer idag arbetar mer digitalt. 

 

I relation till detta framhåller Brynjolfsson och McAfee (2012) att digitalisering inte bör 

betraktas som något som sker vid ett specifikt tillfälle utan istället bör det betraktas som en 

pågående process. Varför digitalisering har fått så stor genomslagskraft just de senaste åren, 

som bland annat Revisor 6 samt Payne (2014) framhäver, skulle vidare kunna förklaras av 

normativ isomorfism (DiMaggio & Powell 1983). Byrnes et al. (2012) framhöll bland annat 

att teknik stötte på hinder vid implementering och i likhet med det belyste Revisor 6 att ingen 

riktigt vågade lita på de digitala verktygen för 20 år sedan. Det är inte förrän influencer i form 

av press och påtryckningar från normgrupper som organisationer tar till sig och anpassar sig 

efter vissa metoder (DiMaggio & Powell 1983). I det här fallet kan revisorerna betraktas som 

den normgivande gruppen och det är inte förrän de förespråkar användandet av IT inom 

revisionsprocessen som det implementeras.  

 

Vidare kan även digitalisering förklaras utifrån mimetisk isomorfism. DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver bland annat att ny teknik, som exempelvis digitalisering, kan skapa en viss 

osäkerhet som medför att organisationer tenderar att efterlikna varandra. Detta kan också 

förklara varför samtliga revisionsbyråer (PWC, EY, Deloitte & KPMG) idag har en 

digitaliserad revisionsprocess. De försöker helt enkelt efterlikna varandra för att hålla sig 

konkurrenskraftiga. Bland annat PWC (2018) lyfte fram på sin hemsida att det idag finns ett 

behov hos så gott som alla företag och organisationer att tillvarata de möjligheter som 

digitalisering medför för att kunna stå sig konkurrenskraftiga. Även Janvrin, Bierstaker och 

Lower (2008) betonar att standarder idag uppmuntrar både revisorer och revisionsbyråer att 

anamma IT allt mer.  

 

I och med ett mer digitaliserat arbetssätt påpekar flera revisorer att arbetet idag kan göras mer 

effektivt. Samtidigt lyfter Revisor 5 fram att yrket fortfarande är detsamma, bara verktygen 

ser annorlunda ut. Istället för att ta sig igenom tidskrävande, kostsamma arbetsuppgifter kan 

revisorn lägga fokus på det som betraktas som viktigt, nämligen att lära känna kunden, förstå 

kundens affär och vad som är problemet i det specifika bolaget. Utifrån detta resonemang går 
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det vidare att utläsa att revisorn måste lära känna kunden, något som kan tänkas kräva någon 

form av social kompetens då revisorn förutsätts behöva interagera med kunden för att bygga 

upp och bibehålla kontakten och på så sätt tillkännage sig nödvändig kundkännedom. Keen 

(2002) betecknar detta som kontakter, vilket är en av fem delar för att definiera begreppet 

kompetens. Vidare beskriver Revisor 5 att revisorn behöver ha vetskap om kundens affär och 

vad som är problemet i företaget. Därmed kan det tolkas som nödvändigt för revisorn att 

besitta någon form av analytisk kompetens kompletterat med erfarenhet. Detta eftersom 

erfarenhet underlättar och främjar en förståelse för kundens verksamhet samtidigt som den 

analytiska kompetensen bidrar till att kunna identifiera vilka risker och problem företaget kan 

tänkas stå inför. I relation till detta framhåller Cheetham och Chivers (1996) att analytiskt 

tänkande är nödvändigt för att kunna utveckla mer rollspecifika kompetenser och att denna 

typ av kompetens benämns som metakompetens. Analytisk kompetens beskrivs vidare som 

en färdighet som används för att förvärva andra färdigheter. Erfarenhet belyses ytterligare 

som en annan viktig beståndsdel vid definiering av kompetens och det är när revisorn lyckas 

samordna sina kontakter, erfarenheter och färdigheter samt övriga kunskaper och värderingar 

som den kan bli kompetent (Keen 2002). Därmed kan digitaliseringen av revisionsprocessen 

tänkas medföra att vissa delar som bygger upp kompetens främjas mer än andra. 

6.1.1 Molnbaserade tjänster 

I enlighet med Byrnes et al. (2014) har molnbaserade tjänster möjliggjort för revisorer att 

arbeta var de än befinner sig, i relation till den historiske revisorn. Denna uppfattning 

återfinns även hos respondenterna som beskriver att de inte längre är bundna till platsen då de 

allt görs online idag via molnet (Revisor 1,5 & 7). Därmed skulle den moderne revisorn 

kunna betraktas som mer flexibel än den traditionella då den alltid är tillgänglig.  

 

I och med att revisorerna alltid är tillgängliga kan det vidare förutsättas att möjligheten till 

informations- och kunskapsutbyte ökar. Detta är något som tydligt går att koppla till Keens 

(2002) kompetensteori och då främst ringfingret som symboliserar kontakter. Detta då 

kontaktnät möjliggör chansen att utbyta både kunskaper och erfarenheter med andra 

individer. Revisorerna kan på så sätt hjälpa varandra i svårare bedömningar även om de inte 

befinner sig på samma plats då samtliga har tillgång till samma material, som en följd av 

användandet av molnbaserade tjänster. Detta resonemang stöds bland annat av DeFelice 

(2010) som betonar att företag utspridda på flera ställen har tillgång till samma version av 

molnet samtidigt, men också av Revisor 5 som belyser att tillgången till varandras material 

har ökat som en följd av de molnbaserade tjänsterna. För att kunna utbyta kunskap och 

erfarenheter med andra individer förutsätts dock, enligt Keens (2002) kompetensteori, att 

individen innehar en social kompetens som möjliggör skapandet och upprätthållandet av 

relationer. Det kan därmed poneras att denna typ av kompetens blir allt viktigare. Tillämpas 

vidare Isbergsmodellen (Kennedy & Dresser 2005) skulle denna typ av kompetens tänkas 

vara en förmåga “under ytan”. Det vill säga ett personligt attribut som förbättrar prestationen. 

Detta går även hand i hand med Spencer och Spencer (1993) som menar att kompetens är en 

djup och varaktig del av en persons personlighet. Social kompetens kan därmed betraktas 
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som en egenskap som gör att revisorn får det lättare att avklara arbetsuppgifter tillsammans 

med andra och därmed öka kunskaps- och informationsutbytet.  

 

Å andra sidan, skulle det kunna kritiseras att behovet av sociala kompetenser ökar då 

molnbaserade tjänster samtidigt medför att den fysiska kontakten går förlorad. Något som 

Revisor 2 uttryckte då revisorn, till följd av molnbaserade tjänster, är mindre beroende av att 

träffa både kunden och vara på sin arbetsplats. Ur detta perspektiv skulle molnbaserade 

tjänster tänkas gynna individer med mindre social kompetens som exempelvis svårigheter att 

skapa relationer, bygga nätverk och knyta kontakter, eftersom att dessa individer troligtvis 

inte behöver interagera fysiskt med andra människor i samma utsträckning som innan 

molnbaserade tjänster blev en del av revisionsprocessen. Motsägelsefullt kan samtidigt den 

sociala förmågan anses som viktigare än någonsin för att relationer ska kunna skapas, 

upprätthållas och vidareutvecklas utan fysiskt samspel. I synnerhet när fler än bara “kontoret” 

blir involverade i revisionsprocessen, vilket kan resultera i att revisorn behöver skapa 

kontaktnät och samarbeten på kortare tid än förut, utan fysisk interaktion.  

 

En annan aspekt som både respondenterna och tidigare forskning lyfter fram gällande de 

molnbaserade tjänsterna är att individuella färdigheter kan nyttjas på globala plan. Byrnes et 

al. (2014) påpekar exempelvis att en specialist i Amsterdam kan delta i revisionsuppdrag i 

Sverige. Vilket även bekräftas av Revisor 3 som beskriver att revision av globala och 

internationella bolag genomförs av team utgjorda av revisorer från olika länder, men inom 

samma byrå. Detta kan poneras bidra till att spetskompetens kan utnyttjas på ett helt nytt sätt 

än vad som tidigare har varit möjligt. Spetskompetens skulle kunna liknas med vad Keen 

(2002) och Mirabile (1997) betraktar som både kunskaper och färdigheter. Det vill säga fakta, 

sammanhang och metoder som används för att kunna utföra ett specifikt arbete samt 

förmågan att utföra arbetet.  

 

I och med implementeringen av molnbaserade tjänster och därmed möjligheten att nyttja 

individuella färdigheter globalt kan det reflekteras över att det blir allt vanligare med 

revisorer som besitter fragmenterade kunskaper, eftersom att all kunskap inte behöver vara 

stationerad på kontoret längre. Detta talar för att det blir allt vanligare med olika typer av 

spetskompetenser. Exempelvis kanske en revisor inriktar sig på granskning av 

leverantörsreskontra medan någon annan fokuserar på värdering av fastigheter. Därefter kan 

de ta hjälp av varandra via molnet för att så effektivt som möjlig utföra revisioner till högre 

kvalitet. Att revisorerna går mer åt spetskompetens skulle dock kunna kritiseras till viss del 

då bland annat Revisor 2 beskriver revisorer som “allmänläkare”, det vill säga personer som 

besitter mycket kunskap om lite. Detta kan tänkas bero på att Revisor 2 är verksam på en 

mindre ort där revisionen präglas av hur de ser ut lokalt. Det är mycket möjligt att det inte är 

lika vanligt på mindre orter med så pass komplexa frågor att det kräver lika mycket olika 

typer av spetskompetens som det gör i stora städer där större bolag är verksamma och 

revideras. Därmed kan utvecklingen av revisorns roll antas skilja sig beroende på var revisorn 

är verksam. Samtidigt kan det poneras att byråer i större städer sätter branschtrender som 

sedan de mindre byråerna tar efter. 
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6.2 Automatisering 

Likt digitalisering kan automatisering förklaras av institutionell teori. Skillnaden här är att 

automatiseringens inflytande på revisionsprocessen har resulterat i att datorer och annan 

teknik används i processen för att eliminera eller reducera tiden som spenderas på 

administrativa uppgifter såsom stickprov, beräkningar etcetera. Detta beskrivs ha resulterat i 

att revisorerna har kunnat fokusera på mer kvalificerade delar av revisionen då datorerna har 

kompletterat revisorn i andra tidskrävande revisionsmoment (Revisor 1). Detta benämner 

MacCrory et al. (2014) som racing with the machine. Vidare lyfte Brynjolfsson och McAfee 

(2012) fram att automatisering leder till att människan får ägna sig åt mer kunskapsintensiva, 

komplexa och kreativa arbetsuppgifter. I linje med detta framhåller Manson, McCartney och 

Sherer (2001) att detta leder till ökad motivering, arbetsnöjdhet samt prestation hos de 

anställda då tråkiga och improduktiva revisionssteg elimineras. En uppfattning som flertalet 

respondenter delar (Revisor 2, 6 & 7).  

 

Hur påverkar då detta revisorns kompetens? Kennedy och Dresser (2005) framhöll bland 

annat motiv som en av de personliga attributen “under ytan” som förklarar varför en individ 

beter sig på ett visst sätt. Automatisering kan på så sätt tänkas förstärka individens prestation 

och kompetens då revisorn blir mer motiverad till att arbeta när tråkiga moment elimineras. I 

likhet med detta betonar Cardy och Selvarajan (2006) att motiv, som inte är lika observerbara 

som exempelvis färdigheter, kan avslöjas i observerbara beteendemönster, såsom 

arbetsprestanda. Har revisorn med andra ord ett motiv till att arbeta kommer det synas i hans 

eller hennes arbetsprestation. Motivering skulle ytterligare kunna relateras till Keens (2002) 

kompetensteori och då symboliseras av individens värderingar. Har revisorn en vilja att 

upprätthålla god kvalitet på sina tjänster finns det ett motiv till att sträva efter att bli bättre. 

Automatisering kan därför, utifrån detta, tänkas öka revisorns kompetens i och med att det 

skapar motiv till att prestera eftersom att arbetet beskrivs som roligare när revisionsprocessen 

reducerar och eliminerar tråkiga arbetsmoment. Vilket stöds av Revisor 6 som bland annat 

framhöll att automatisering leder till att de tråkiga momenten försvinner och att revisorn 

istället kan ägna sig åt andra saker. Motiv och arbetsnöjdhet kan vidare i sin tur göra att 

färdigheter och kunskap (observerbar kompetens) kan användas mer effektivt då det finns 

motivation och en längtan efter att prestera. 

 

En annan intressant aspekt som Janvrin, Bierstaker och Lower (2008) framhåller som ett 

resultat av revisionsautomatiseringen är att möjligheterna för informations- och 

kunskapsutbyte ökar. Paradoxalt betonar flera revisorer (Revisor 1 & 5) att det finns en viss 

risk att automatisering leder till att det bildas ett kompetensgap då grundförståelsen riskerar 

att gå förloras när “tråkiga” och grundläggande arbetsuppgifter automatiseras. 

Automatiseringen kan på så sätt göra att klyftan mellan förståelse och arbetsmomenten blir 

mycket större, i synnerhet för de juniora revisorerna som aldrig har utfört momenten 

manuellt. Grundläggande kompetens skulle både kunna karaktäriseras som kunskap och 

färdighet beroende på om det avser förmågan att kunna utföra något eller informationen som 

krävs för att kunna utföra något (Mirabile 1997). I det här fallet inkluderas de båda. Vilket 

Keen (2002) understryker att de ofta gör då båda behövs för att kunna utföra arbetsuppgifter. 
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Detta indikerar att kompetens i form av färdigheter och kunskap gällande manuell hantering 

av revision minskar när automatisering tar över allt fler uppgifter. Detta stärks även av att 

Keen (2002) påpekar att färdigheter behövas tränas upp regelbundet för att kunna 

upprätthållas. Försvinner vissa arbetsuppgifter kan därför inte regelbunden träning 

tillgodogöras på samma sätt.  

 

Å andra sidan kan det samtidigt reflekteras över att revisorn, i takt med att tid frigörs och 

därmed får mer tid till kvalificerade uppgifter, istället kan öka sin kompetens i de svårare 

frågorna. Då färdigheter inom dessa kan övas oftare och troligtvis mer kontinuerligt, vilket i 

sin tur bidrar till att kompetensen ökar. I det här fallet är det snarare spetskompetensen som 

gynnas än kompetens på en allmän grundnivå. Det vill säga färdigheter och kunskaper 

kopplade till en specifik arbetsuppgift. Automatisering kan således poneras ha en positiv 

effekt på färdigheter och kunskap kopplat till spetskompetens samtidigt som färdigheter och 

kunskap relaterat till grundläggande kompetens reduceras. 

6.2.1 Beslutstödssystem 

En utökad användning av beslutsstödssystem kräver enligt vår uppfattning ett ökat behov av 

revisorns analytiska kompetens. Detta då implementeringen av beslutsstödssystem har 

bidragit till en frigörelse av revisorernas tid, i och med att revisorns roll har utvecklats från att 

utföra repetitiva revisionsförfarande till att all data sköts av datorerna (Chan & Vasarhelyi 

2001; Lombardi et al. 2014). För att citera Revisor 1: 

 

“Det traditionella arbetssättet att sitta och dökötta revisionsuppgifter har försvunnit 

till att istället bli utförd av ett system och därmed kan vi ägna oss åt mer analytiska 

arbetsuppgifter” 

 

De intervjuade revisorerna förklarar att de stora byråernas initiativ att standardisera vissa 

processer genom automatisering har bidragit till att revisorerna endast behöver ta del av 

resultatet och analysera det. För att citera Revisor 6: “Idag använder vi våra timmar som 

revisor på ett mycket mer effektivare sätt, man använder huvudet istället för att jobba massa 

timmar utan större kvalitet.” Utifrån det resonemanget drar vi slutsatsen att den analytiska 

kompetensen blir allt viktigare för den enskilde revisorn i och med automatiseringens 

framfart.  

 

Analytisk kompetens skulle kunna liknas vid vad Cheetham och Chivers (1996) betecknar 

som en metakompetens, en nyckelkompetens som övergriper andra kompetenser och kan 

förstärka andra rollspecifika egenskaper. Om du exempelvis är en duktig presentatör och 

samtidigt innehar en metakompetens så som en analytisk kompetens kan det förstärka din 

presentation, på så sätt att du har tolkat och analyserat fram relevant data till ditt 

framträdande. Ett utvecklande av revisorns analytiska kompetens kan även ställas i relation 

till MacCrorys et al. (2014) uppfattning om att individen bör satsa på kunskaper som 

komplementerar maskiner istället för sådana som konkurrerar mot dem. Detta då datorerna är 
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mer effektivare än oss människor att integrera stora mängder data för att komma fram till 

sammanfattande uttalanden (Hunton & Rose 2010; KPMG 2015).  

 

Vår tro är därmed att datorerna kan ge oss djupare insikter om potentiella risker på ett mer 

effektiv sätt, men att den mänskliga kompletteringen blir att kunna avläsa, tolka och 

presentera det resultat som datorn har producerat fram. Detta i sin tur stället högre krav på en 

utvidgning av revisorns analytiska kompetens, för att helt enkelt kunna förstå och avläsa det 

beslutstödssystemet generat fram.  

6.3 Digitaliseringen och automatiseringens påverkan på revisorn 

Till följd av en ökad implementering av digitaliseringens och automatiseringen inom 

revisionen har även revisorns roll utvecklats. Utifrån vår studie har vi sett att revisorns går 

mot att arbeta mer i en rådgivande roll, likt en managementkonsult. Detta kommer i sin tur 

ställa högre krav på revisorns sociala- och analytiska kompetens. Vidare förklarar vi varför. 

 

Revisor 3 beskriver den traditionella revisorn som den gråa tråkiga gubben med stora 

pappershögar. Det är den ungefärliga bilden som beskrivs av samtliga intervjuade revisorer. 

Revisor 6 förklarar att den traditionella revisorn i större utsträckning arbetade med tankesättet 

“Vad kan gå fel?” Något som också stöds av Byrnes et al. (2014) som beskriver att revisorns 

arbete främst gick ut på att göra det slutgiltiga beslutet om företagets finansiella rapporter 

stod i enlighet med god revisionssed eller ej, och inte behandlade lika mycket rådgivning som 

idag. Revisor 1 förklarar i likhet med detta att inte handlade så mycket om konsulterande då, 

utan istället var arbetet mer reaktivt med tankesättet “Vad har hänt... och detta är resultatet 

av det som har hänt.” Detta skulle kunna tänkas bero på att det inte fanns så mycket utrymme 

för övriga revisionsnära tjänster såsom rådgivning förr, då tiden var mer begränsad eftersom 

att arbetsuppgifterna inte var lika digitaliserade och automatiserade som de är idag.  

 

Om den historiska revisorn förklaras inneha ett mer reaktivt arbetssätt så indikerar de 

intervjuade revisorerna att den moderna revisorn präglas av ett allt mer preventivt arbetssätt. 

Revisor 6 berättar att de idag har en större förståelse för verksamheter och arbetar mer efter 

“vad gick fel och hur kan vi göra detta bättre.” Även Revisor 1 belyser att de är mer 

preventiva i sin feedback idag “Vad är det som har hänt och hur ser vi till att det inte händer 

framåt?” Detta menar vi ställer ökade krav på revisorns sociala- och analytiska kompetens. 

Då automatiseringen har frigjort tid för revisorn, i och med att arbetsuppgifter har tagits över, 

tror vi likt Lombardi et.al (2014) att revisorn istället kan ägna denna tid åt att granska, 

analysera och tolka bolagens resultat för att sedan förmedla detta till kund. Revisorerna går 

helt enkelt i likhet med deras egna uttalanden mot en mer rådgivande management roll i och 

med den ökade digitaliseringen och automatiseringen, vilket ställer ökade krav på deras 

analytiska kompetens för att kunna leva upp till det mera preventiva arbetssättet. Den 

analytiska kompetensen kan, som tidigare nämnt, ses som en metakompetens enligt 

Cheetham och Chivers (1996), en färdighet som används för att förvärva andra färdigheter. 

Som revisor behövs en god analytisk kompetens för att inte bara identifiera vad som har hänt, 

utan också kunna ta analysen steget längre, utreda varför det har hänt, för att sedan förmedla 
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informationen till kunden och samtidigt kunna ge feedback om hur de bör gå tillväga för att 

någonting exempelvis inte ska hända i framtiden, vilket även ökar vikten av den sociala 

kompetensen. Detta kan även relateras till Keens (2002) kompetensteori där ringfingret 

illustrerar just vikten av individens sociala förmåga. Vilket även harmoniserar med revisor 3 

uttalande “Den moderna revisorn har ett mycket mer socialt arbete och mer avancerade 

uppgifter.” I enlighet med detta går det även att utläsa ur diagram 2 att social kompetens och 

övrig kompetens (som innefattar analytisk kompetens) fick störst respektive näst störst 

genomslag i vår studie och därmed ansågs vara de viktigaste kompetenserna hos en revisor. 

Detta ger oss ytterligare en indikation på att revisorns roll har förändrats och att den sociala- 

och analytiska kompetensen blir allt viktigare för en revisor i och med den ökade 

digitaliseringen och automatiseringen. 

6.4 Revisorns kompetens 

För att arbeta som revisor krävs vissa specifika kompetenskrav, framförallt adekvat 

utbildning (Mansouri, Pirayesh & Salehi 2009). Vilket styrks av Brantes (2005) uttalande, 

nämligen att professioner är bärare av expertkunskaper, vilket betyder att arbetet ej kan 

utföras av sådana som inte arbetar inom professionen. Revisorns kompetenskrav kan 

förklaras av Keens (2002) kompetensteori och dess pekfinger som symboliserar de kunskaper 

och fakta som en individ behöver kunna för att utföra ett arbete. Mansouri, Pirayesh och 

Salehi (2009) menar att de professionella utbildningsprogrammen lägger stor tyngd vid att se 

till att revisorerna följer de senaste idéerna och teknikerna. Trots den stora förändringstakten 

mot ett mer digitaliserat och automatiserat arbetssätt har kompetens- och utbildningskraven 

på revisionsbyråerna sett relativt oförändrade ut de senaste decennierna. Revisor 5 förklarar 

bland annat att detta beror på att grunden och syftet med yrket är densamma då som nu - idag 

används bara andra verktyg. Relateras detta till Keen (2002) och Mirabile (1997) som 

beskriver färdigheter som förmågan att hantera verktyg går det att reflektera över om 

revisorer behöver bemästra andra färdigheter idag än tidigare.  

 

I relation till ovanstående resonemang framhåller samtliga revisorer vikten av att vara 

informationstekniskt duktig. Denna färdighet har vidare visat sig variera hos revisorerna 

beroende på vilken ålder de har. Bland annat Revisor 5 underströk att de yngre är otroligt 

snabba på att ta fram information och att de yngre idag lär sig att arbeta med datorer redan 

som små genom att leka fram olika saker. I relation till detta betonar Hunton och Rose (2010) 

att fastän revisionsbolagen förespråkar en utökad användning av exempelvis 

beslutstödssystem och utformar allt fler samt exakta program, har fortfarande äldre ofta svårt 

att ta till sig detta. Vad detta beror på skulle delvis kunna förklaras av normativ isomorfism 

(DiMaggio & Powell 1983). Då den äldre gruppen erfarna revisorer fungerar som normgivare 

och väljer att inte tillämpa ny teknik och därmed har svårare att tillgodogöra sig 

informationstekniska färdigheter. En annan förklaring skulle kunna vara att de äldre helt 

enkelt inte har något motiv till att lära sig att hantera nya verktyg, i enlighet med 

Isbergsmodellen (Kennedy & Dresser 2005). Något som bland annat Revisor 2 belyste. I det 

här fallet hämmas då de informationstekniska färdigheterna på grund av avsaknad av motiv, 

det vill säga djupa, personliga attribut “under ytan” (Kennedy & Dresser 2005; Spencer & 
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Spencer 1993). Utifrån Keens (2002) kompetensteori kan motiv liknas med värderingar, det 

vill säga att revisorn behöver en vilja för att kunna agera kompetent. 

 

Ovanstående argumentation tyder på att avsaknaden av informationstekniska färdigheter 

beror på att det finns ett visst motstånd till att vilja lära sig. De intervjuade revisorerna 

påpekar att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Samtliga intervjuade revisorer framhöll 

att det finns en tydlig, men samtidigt naturlig skillnad mellan äldre och yngre på arbetsplatsen 

gällande den informationstekniska hanteringen, men att det som var avgörande var det privata 

intresset för tekniken. Revisor 2 påpekade bland annat att äldre medarbetare som har intresse 

för teknik ofta är lika bra eller till och med bättre än de yngre, även om de yngre generellt sett 

betraktas som bättre på att arbeta digitalt. Om det finns ett intresse för IT hos en revisor finns 

det därmed ofta en vilja att lära sig och därmed också motiv för att revisorn ska agera 

kompetent. 

 

Om de erfarna föredrar att utföra flera delar av revisionsförfarande manuellt riskeras de 

potentiella fördelarna med beslutstödssystemen att förbli orealiserade i praktiken. Detta kan, 

enligt Hunton och Rose (2010), förebyggas genom utbildning och kompetensutveckling. 

Vilket även harmoniserar med Keen (2002) som menar att färdigheter, såsom 

informationstekniska kunskaper, behövs övas upp kontinuerligt för att inte riskeras att gå 

förlorade. I motsättning till detta har vi utifrån vår studie erhållit en annan uppfattning. Vår 

uppfattning är att trots den uppenbara skillnaden mellan äldre och yngre hävdar ändå flera av 

de intervjuade revisorerna att utökad utbildning för de äldre inte är en absolut nödvändighet. 

Revisor 2 beskrev exempelvis att de yngre och nyanställda är inne på många fler ställen i 

programmen än vad en kundansvarig eller påskrivande revisor är, sett till hierarkin. Den 

påskrivande revisorn behöver endast känna till vad han eller hon behöver göra i systemet och 

inte fördjupa sig inom specifika konton. Därav kan vi dra slutsatsen att det inte betraktas som 

lika viktigt för den påskrivande revisorn att vara lika tekniskt snabb på att producera 

massarbetet, eftersom att han eller hon ändå inte utför det. Revisor 2 förklarar att det är på det 

här sättet revisionsteamen byggs upp, yngre medarbetare gör fler poster av mindre komplex 

karaktär som innebär en större grad av matning.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi som tidigare nämnt dra slutsatsen att det inte är en 

självklarhet att just de äldre behöver teknisk utbildning, i kontrast med Hunton och Roses 

(2010) uttalande om att de erfarna anställda inte tillgodogörs den kontinuerliga utbildningen 

de skulle behöva avseende ny teknologi. Som Revisor 2 indikerade ovan är revisionsyrket 

hierarkiskt uppbyggd där de yngre utför mindre komplexa, men mer tidskrävande 

arbetsuppgifter. I dessa arbetsuppgifter underlättar det enormt mycket om 

revisionsmedarbetarna innehar färdigheter inom IT, då den tar fram och skapar materialet till 

revisionen. Detta var något som revisorerna kallade för “preparer”. Medan de erfarna 

arbetade mer med att kontrollera och granska det preparerna hade gjort i egenskaper av 

“reviewers”, vilket därmed inte kräver färdigheter som omfattar att ta fram material i form av 

tabeller och analyser på samma sätt som de yngre revisorerna behöver. Den hierarkiska 

strukturens uppbyggnad leder därmed till att de erfarnas kunskapsluckor inom IT överbryggs 

med andra arbetsroller som erfordrar erfarenhet inom branschen. Utifrån Keens (2002) 
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kompetensteori innebär detta att en äldre revisor med avsaknad av informationstekniska 

färdigheter inte är mindre kompetent än en yngre medarbetare. Istället innehar den erfarenhet, 

vilket vidare beskrivs som ytterligare en byggsten för att möjliggöra kompetens, vilket den 

yngre medarbetaren ofta saknar. 

 

Utifrån ovanstående anser vi därmed att det mest arbetseffektiva sättet är att inkludera 

medarbetare med olika erfarenheter i varje team. En kombination mellan yngre ofta mer 

informationstekniskt skillade revisorer, tillsammans med en mer erfaren revisionspersonal 

som kan bidra med sin spetskompetens inom specifika branscher. Revisorerna kan på så sätt 

förbättra varandra genom att utbyta kunskap, vilket i sin tur skapar en organisation bestående 

av både högre kvalitet och djupare insikter. Individuella färdigheter kan därmed leda till 

organisatorisk effektivitet, i likhet med Cardy och Selvarajan (2006).  

6.4.1 Samspelet mellan maskin och människa 

Revisor 3 väljer att framhålla ett annat perspektiv av det allt mer digitaliserade och 

automatiserade samhället: 

 

“Jag tror att teknisk kompetens bara kommer att bli viktigare och viktigare med åren, 

samtidigt kan det också gå åt ett håll att byråerna gör så användarvänliga egna 

analysverktyg så att den tekniska kompetensen kanske inte kommer att vara den 

viktigaste. Man kanske tar fram sådana verktyg att det är så enkelt att utföra det och 

att den tekniska kompetensen istället ligger hos några få som utformar dessa 

program. Då är vi tillbaka till där vi är nu ungefär, då blir inte kompetensen så 

förändrad.” 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan IT-kompetens tänkas bli koncentrerad till vissa experter 

inom respektive byrå. Detta är något som redan tillämpas i större städer, bland annat Revisor 

7 beskriver att de idag har en egen avdelning för just digitalisering- och 

automatiseringsfrågor. Något som kan tänkas bli vanligare hos byråer även i mindre städer 

framöver då större byråer ofta tenderar att gå i bräschen för nya implementeringar. Att IT-

hanteringen blir koncentrerad till vissa specifika avdelningar inom byråerna kan ses som 

motsägelsefullt mot tidigare forskning som hävdat att varje enskild revisor måste utveckla sin 

IT-kompetens för att stå sig fortsatt konkurrenskraftig i en allt mer digitaliserad och 

automatiserad bransch (MacCrory et al. 2014; Byrnes et al. 2014; Lombardi et al. 2014; 

Hunton & Rose 2010). Utifrån vår studie har vi sett att de enda IT-relaterade kompetensen en 

revisor behöver besitta är just den allmänna hanteringen och navigeringen av de digitala 

verktygen, det vill säga grundläggande färdigheter inom IT (Keen 2002). Detta kan ställas i 

relation till den totala rangordningen (Diagram 1) och rangordningen över den viktigaste 

kompetensen (Diagram 2) där IT-kompetens fick minst genomslag i båda diagrammen. Detta 

tolkas bero på att färdigheter som exempelvis att bygga system inte var relevant för revisorn i 

huvud taget. 
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Istället anser vi, likt Brynjolfsson och Mcafee (2012), att för att revisorn ska bli framgångsrik 

på arbetsmarknaden både idag och framöver, bör revisorn fundera på hur han eller hon på 

bästa sätt kan komplettera datorerna istället för att konkurrera mot dem, då den tekniska 

utvecklingen prognostiseras att endast fortsätta expandera. MacCrory et al. (2014) menar att 

för att bli framgångsrik bör människan satsa på kompetenser som kompletterar maskinerna 

istället för sådana som konkurrerar med dem. Detta kan exempelvis vara analytisk 

kompetens, kreativitet, samarbetsförmåga eller social kompetens. De förklarar detta med 

uttrycket “racing with the machine” istället för “racing against the machine”. Syftet med 

uttrycket racing with the machine betyder att vi ska komplettera datorerna mänskliga 

kompetenser, vilket förstärker effektiviteten av ett arbete. Bland annat Lombardi et al. (2014) 

framhåller att några av de moment som aldrig kommer kunna ersättas av digitalisering och 

automatisering är bedömning och beslutsfattande. Det kommer snarare ställs ännu högre krav 

på att de anställdas kan förstå och tolka informationen som programmen producerar (Güney 

2014). Detta stärks också av Levy och Murnane (1996) som betonar att ekonomens arbete 

idag snarare blir att analysera och tolka det som datorn har producerat, istället för att 

producera fram all data själv. Detta bekräftades även av våra respondenter. De beskriver inte 

IT-kompeten som den viktigaste kompetensen hos en revisor, utan snarare kompletterande 

kompetenser som exempelvis analytisk kompetens, som vi tidigare beskrivit som en 

metakompetens, det vill säga en ”färdighet att förvärva andra färdigheter” (Cheetham & 

Chivers 1996). Både Revisor 3 och Revisor 7 beskriver analytisk kompetens som den absolut 

viktigaste kompetensen. För att citera Revisor 3: “Det kommer det nog alltid att vara, det är 

ingen dator som kommer att ta över den.” 

 

En annan aspekt som Forbes Insights i samarbete med KPMG (2015) utpekar som absolut 

nödvändigt är kritiskt tänkande: 

 

"För revisorer har kritiskt tänkande alltid varit en nyckelkompetens och det kan bli 

ännu viktigare då företagen blir allt mer komplexa. Ny teknik kommer aldrig att 

ersätta behovet av kritiskt tänkande.” 

 

Vår uppfattning är att teknikens utveckling inte avskaffar vikten av det kritiska tänkandet 

utan att det bör betraktas som ett sätt att underlätta och effektivisera insamlingen av datan. 

Det framhålls istället att det krävs en högre grad av analytisk kompetens för att kunna utläsa, 

tolka och analysera datan i sig. Professionell skepticism och kritisk tänkande är något som 

även Revisor 6 ser som de viktigaste egenskaperna hos en revisor och förklarar att det är 

något som ofta kommer med erfarenheten. Utifrån Keens (2002) kompetensteori kan revisorn 

därmed öka sin kompetens, i form av erfarenhet, genom att dra lärdom av tidigare händelser, 

för att vid nästa liknande situation kunna hantera den bättre. Exempelvis kan revisorn genom 

reflektion lära sig vad den bör vara kritisk mot vid senare liknande tillfällen. Tillämpas 

ytterligare Isbergsmodellen skulle skepticism och kritiskt tänkande snarare utgöras av djupare 

personliga attribut (Kennedy & Dresser 2005). Det vill säga olika egenskaper som individen 

besitter. Dessa jämfört med erfarenhet bedöms som är svårare att träna upp och tillhandahålls 

lättast via rekrytering av personer som besitter dessa egenskaper.  
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Tidigare forskning hävdar att för att människorna ska kunna bli framgångsrika medarbetare 

bör de satsa på specialistkunskaper (MacCrory et al. 2014). Att kompetens blir mer 

fragmentiserad är, som vi tidigare nämnt, något som vi har uppmärksammat när vi intervjuat 

revisorer verksamma i större städer. I de mindre städerna beskrev de istället sin revisorsroll 

som “allmänläkare”. Revisor 1 förtydligar: “det kommer istället krävas mer av oss som 

revisorer, då digitaliseringen har möjliggjort tid för flera revisionsnära tjänster och mer 

konsulterande, vilket utvidgar vår roll som revisor” Detta får medhåll av Forbes Insights i 

samarbete med KPMG (2015) som beskriver att den nya teknologin har skapat en utvidgning 

av revisorns och dess betydelse som i sin tur skapar ökade krav på revisorns kompetens. I 

relation till detta understryker MacCrory et al. (2014) att: 

 

 "Det har aldrig funnits en bättre tid att vara en arbetare med specialkunskaper eller 

rätt utbildning, eftersom dessa människor kan använda tekniken för att skapa och 

fånga värde. Men det har aldrig funnits en sämre tid att vara en arbetare med vanliga 

färdigheter och förmågor att erbjuda, eftersom att datorer, robotar och andra 

digitala verktyg ersätter dessa kunskaper.”  

 

Utifrån vår studie har vi dock sett att synen på spetskompetens gentemot allmän kompetens 

skiljer sig åt beroende på om revisorn är verksam i en mindre eller större stad. Vi har tidigare 

nämnt att vår uppfattning är att om revisorn arbetar i en mindre stad arbetar den vanligtvis 

med mindre bolag som inte behandlar lika komplexa frågor som ofta större bolag gör. Därav 

kan det antas att finns det mer spetskompetens på de större kontoren där alla gör en liten del 

av revisionen relaterat till de mindre städerna där den enskilde revisorn har ett större 

inflytande under hela processen och därmed behöver ha mer allmän kunskap. Därmed är vår 

uppfattning att revisorns roll antas skiljas beroende på var revisionen utförs.  

 

Utifrån vår studie går det alltså att vittna att synen på kunskap skiljer sig åt beroende på om 

revisorn arbetar i en mindre eller större stad. Med hänsyn till den information vi har tagit del 

av har alla förändringsarbeten gällande digitaliserings och automatisering startat på de större 

kontoren för att sedan implementeras på de mindre, vilket enligt oss även är troligt i detta fall. 

Det är ofta de större byråerna som sätter branschtrender och de mindre byråerna som tar efter. 

Lombardi et al. (2014) beskriver att om revisorerna bättre kan förstå var yrket befinner sig 

och vart den är på väg kan de lättare förbereda sig inför framtiden.  
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7. Slutsatser 

Trots varningsorden från både professionen och FAR, angående digitaliseringens och 

automatiseringens påverkan på revisorn, anser vi att förändringen inte återspeglas i praktiken 

lika mycket som vi förväntade oss. Detta är anmärkningsvärt då flera forskare har lagt 

tonvikten på att kompetensutvecklingen inom IT är en nödvändighet och rent av ett måste för 

att kunna stå sig konkurrenskraftig som revisor. Vi menar istället att IT-kompetens inte 

utfaller sig lika relevant då moment av mer informationsteknisk karaktär oftast sköts av andra 

än revisorerna. Det är därmed inte ett måste att revisorn behöver utvidga sin IT-kompetens, 

vilket flertalet forskare hävdat. Däremot är självklart en viss grundförståelse i hantering och 

användning av systemen viktig, det vill säga färdigheter inom IT. Detta är något som de 

yngre revisorerna ofta har ett försprång i eftersom att de har vuxit upp i en annan teknisk era 

än vad de äldre har. Många forskare menar därför att äldre revisorer behöver tillgodogöras 

mer IT-utbildning för att vara uppdaterade i ett allt mer digitaliserat och automatiserat 

arbetsliv. Detta anser vi dock vara paradoxalt mot verkligheten i och med den hierarkiska 

strukturen i yrket. Revisorerna indikerar nämligen att de äldre, som oftast granskar yngre 

revisionsmedarbetare på lägre nivåer, inte nödvändigtvis behöver kompetensutvecklas mera 

inom IT. Det beror på att de äldre revisorerna inte behöver använda lika många 

informationstekniska moment som exempelvis en yngre revisionsmedarbetare som utför mer 

av massarbetet och därmed förutsätts navigera på flera ställen i de digitala arbetsverktygen. 

Därför menar vi att informationsteknisk kompetensutveckling inte bör betraktas som ett 

måste, vilket tidigare forskare har påtalat. 

 

Utifrån ovanstående resonemang har vi även kunnat utläsa att den bästa kombinationen för att 

utföra en så effektiv revision som möjligt är att blanda yngre och äldre revisorer i ett team 

och därmed utnyttja deras individuella kompetenser för att kunna nå organisatorisk 

effektivitet. På så sätt kan både erfarenhet, branschspecifik kunskap och IT-kompetens 

utnyttjas på ett maximalt sätt. Detta då yngre ofta besitter mer färdigheter inom IT samtidigt 

som äldre revisorer kan bidra med sin spetskompetens och erfarenhet inom specifika 

branscher. Revisorerna kan på så sätt förbättra varandra genom att utbyta kunskap, vilket i sin 

tur skapar en organisation bestående av både högre kvalitet och djupare insikter.  

 

Vi lyfte tidigare fram att IT-kompetens inte kommer vara lika relevant som forskare har 

förespråkat. Vad vi istället har sett vara viktigt är att besitta en social kompetens och en god 

analytisk kompetens. Detta som en följd av att dels revisorns roll har förändrats men också i 

och med utvecklingen av nya tekniker och därmed nya arbetsverktyg. En fördel som vi har 

sett att digitaliseringen, automatiseringen samt det faktum att IT-hanteringen har blivit mer 

koncentrerad till en viss typ av utförare är att revisorerna har frigjorts mer tid. Istället för att 

själva producera fram all data kan de nu endast ta del av resultatet och tolka det. Detta har 

enligt revisorerna medfört att de kan ägna mer tid åt revisionsnära tjänster som exempelvis 

rådgivning. Flertalet revisorer menar nämligen att skillnaden mellan den traditionella och den 

moderna revisorn är att den sistnämnda arbetar mer preventivt i en rådgivande roll mot 

kunden, vilket har möjliggjorts tack vare den tid som digitaliseringen och automatiseringen 

har frigjort. Det har medfört att revisionsyrket har utvecklats till ett mer socialt yrke med mer 
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avancerade arbetsuppgifter, revisorn går mer och mer mot att bli en managementkonsult. Då 

revisorns roll har förändrats till att övergå mot mer rådgivande och konsulterande har vi, 

utifrån vår studie, observerat att den sociala kompetensen hos en revisor är något som ska 

betraktas som mycket primär.  

 

Då revisorns roll har förändrats från att själva producera data till att endast ta del av det 

resultat som datorn har producerat fram, har vi även identifiera den analytiska kompetensen 

som en primär kompetens hos en framgångsrik revisor. Att som revisor ständigt utveckla sin 

analytiska kompetens bidrar till att komplettera datorerna och den data som de har producerat 

fram, istället för att konkurrera med dem. Utvecklande av den analytiska kompetensen hjälper 

revisorn att arbeta mer preventivt, inte bara konstatera vad som har hänt utan istället ta det 

steget längre och analyserar varför det har hänt och hur kunden kan förebygga att det inte 

händer igen. Därmed anser vi att ett ständigt utvecklande av den analytiska kompetensen är 

något som kommer att förstärka effektiviteten av revisorns arbete. 

 

Trots att mer tid har frigjorts till följd av digitalisering och automatisering har det även visat 

sig ha en baksida. Flera revisorer indikerar att det finns en risk att kompetens förgås till följd 

av en ökad automatisering. De beskriver nämligen att grundförståelsen riskerar att gå förlorad 

när grundläggande och “tråkiga” arbetsuppgifter automatiseras, vilket i sin tur gör att ett 

kompetensgap skapas mellan arbetsmomenten och förståelsen för dem. Därmed behöver inte 

digitalisering och automatisering nödvändigtvis leda till att kompetensen alltid gynnas, vilket 

många gånger förutfattas.  

 

Ytterligare en trend vi har identifierat till följd av digitaliseringen och automatiseringen är att 

revisorerna, och då framförallt de som är verksamma i större städer, går mer mot 

fragmenterad kunskap i form av spetskompetens. Detta har bland annat främjats i och med 

utvecklingen av de molnbaserade tjänsterna, då kunskap kan utbytas på ett helt annat sätt idag 

än vad det kunde förr, individuella kunskaper och färdigheter kan därmed utnyttjas på ett 

globalt plan. En annan aspekt som har gynnat spetskompetensen är att automatiseringen har 

frigjort tid så att revisorn kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter. Tidigare forskare 

betonar att människor med “vanliga” kompetenser inte kommer att vara lika attraktiva i 

framtiden, utan att kompetenser som kompletterar maskinerna blir allt viktigare. Detta talar 

ytterligare för att innehavandet av spetskompetens kommer bli mer betydelsefullt. 

 

Då syftet med studien var att öka förståelsen om hur digitalisering och automatisering har 

påverkat revisorns kompetenser kan vi konstatera att digitaliseringen och automatiseringen 

har haft och har en påverkan på revisorns kompetenser. Sammanfattat kan det beskrivas som 

att IT-kompetens inte betraktas som lika relevant som tidigare forskare har påtalat. Istället har 

social kompetens och analytisk kompetens lyfts fram som allt viktigare i takt med de nya 

rollerna och arbetsverktygen som digitaliseringen och automatiseringen har medfört. Det 

antyds även att fragmenterad kunskap kommer gynnas och att spetskompetenser kommer att 

bli allt vanligare, i synnerhet i större städer där bolag med mer komplexa strukturer och 

frågeställningar är verksamma. Samtidigt medför automatisering en risk att grundförståelsen 

går förlorad i takt med att fler grundläggande arbetsmoment automatiseras. För att förtydliga 
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våra slutsatser har vi valt att komplettera vår ursprungliga analysmodell (se avsnitt 3.7 

Analysmodell). Detta för att mer definierat redogöra för vårt bidrag med denna studie om hur 

digitalisering och automatisering påverkar revisorns kompetenser. Se nedan. 

 

 
Analysmodell 2. Analysmodell kompletterad med studiens bidrag. 

 

De grönmarkerade kompetenserna föreställer här de kompetenserna som den moderne 

revisorn behöver utvidga medan de rödmarkerade kompetensen föreställer de kompetenser 

som inte längre är lika relevanta eller riskerar att gå förlorade till följd av digitaliseringen och 

automatiseringen.  
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Automatisering 

Molnbaserade tjänster  
 

Beslutstödssystem 

Revisorn 

 

Revisorns kompetenser 

+ Social kompetens  

+ Analytisk kompetens 

+ Spetskompetens 

- IT-kompetens  
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8. Diskussion 

Att informationsteknisk kompetensutveckling inte betraktas som relevant av revisorerna som 

tidigare forskning har indikerat skulle kunna ställas i relation till att människan ofta tenderar 

att tycka att den kompetensen den besitter i nuläget är tillräcklig. Detta skulle kunna tala emot 

vårt resultat då vi menar att kompetensutveckling gällande IT inte är nödvändigt för de äldre 

revisorerna. Denna hypotes anser vi dock kan förkastas då inte bara de äldre revisorerna 

argumenterade för att de inte behöver den typen av kompetensutveckling utan det fick även 

stöd av de yngre revisionsmedarbetarna som vanligtvis är mer informationstekniskt 

kompetenta. Samtidigt är det alltid viktigt att ha i beaktning att vara kritisk till det resultatet 

som erhålls och inte ta det för givet som sanning.  

 

Resultatet kan dock antas ha blivit annorlunda om vi hade valt att intervjua andra än enbart 

revisorer, exempelvis systemutvecklare eller andra människor med mera IT bakgrund. Detta 

eftersom att de arbetar med IT-relaterade frågor dagligen och förmodligen kan antas som mer 

införstådda i hur den tekniska utvecklingen prognostiseras att te sig inom de närmsta åren. 

Detta var dock en avgränsning vi valde att göra dels för att komprimera omfattningen av detta 

arbete samt att vi anser att vi som företagsekonomer inte är tillräckligt insatta i den 

informationstekniska professionen för att kunna förmedla ett trovärdigt resultat med den 

infallsvinkeln.  

 

Utifrån vårt bidrag kan det reflekteras över vad detta innebär för revisorerna. I och med att 

den sociala kompetens blir allt mer betydelsefullt för revisorerna att besitta kan det tänkas 

väsentligt för revisionsbyråerna att redan vid rekryteringen sträva efter att selektera ut de 

individer som innehar denna typ av kompetens. Den sökandes sociala kompetens skulle 

exempelvis kunna testas genom samarbetsövningar, case i grupp eller genom att hålla i 

presentationer. Utöver detta visar resultatet av studien även att revisorerna har genomgått ett 

skifte från att producera data till att analysera data. Därmed kan mer analytiska 

utbildningsprogram antas bli centralt för revisorerna i framtiden. Ett förslag på hur den 

analytiska kompetensen skulle kunna främjas på arbetsplatsen är att revisorerna, redan tidigt i 

karriären, introduceras för olika analysmetoder samt uppmuntras till att våga dra egna 

slutsatser så att den analytiska kompetensen kan tränas upp. Vidare bör även denna 

kompetens, likt ovanstående resonemang, involveras i rekryteringsprocessen. Exempelvis 

genom att de sökandes ställs inför ett antal problem som kräver analys för att leda till ett 

resultat. På så sätt får revisorerna en inblick i vilka sökande som sticker ut mer än andra, ur 

ett analytiskt perspektiv. 

 

Att spetskompetensen gynnats kan vidare tänkas få konsekvenser för yrket, i synnerhet för 

revisionsbyråer på mindre orter där digitaliseringen och automatiseringen inte verkar har fått 

lika stort genomslag som i större städer. Ju mer spetskompetens som efterfrågas desto fler 

revisorer kan komma att behöva rekryteras. Å andra sidan, är detta inte ett tvingande behov i 

och med att de molnbaserade tjänsterna har underlättat kunskapsutbyte mellan olika 

revisionsbyråer. Antalet revisorer behöver därmed inte nödvändigtvis öka, utan det kanske 

snarare är revisionsteamen som blir större till antalet då revisorer från andra kontor lånas in 
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när viss typ av kompetens behövs. Därmed kan det poneras att det ställs mer omfattande krav 

på att revisorerna kan säkerställa att oberoendekraven är uppfyllda när fler revisorer är 

delaktiga i revisionerna.  

 

Då en ökad automatisering riskerar att medföra att grundförståelsen går förlorad kan detta 

också antas ha en betydelse för professionen. Speciellt för de yngre revisorer som aldrig har 

producerat data manuellt, utan endast tagit del av den datan som de digitala systemen har 

genererat. I och med att dessa riskerar att gå miste om den grundläggande förståelsen kan 

detta tänkas medföra att felaktiga slutsatser lättare dras och att det blir svårare för revisorerna 

att verklighetsförankra datan de tar del av. Vidare skulle det kunna förmodas att revisorerna 

riskerar att bli stillasittande när tekniska fel uppstår och systemen ligger nere, eftersom att de 

inte vet hur de ska utföra revisionsstegen manuellt.  

 

Även om IT betraktas som mindre relevant då revisorerna har andra som sköter det är det 

ändock viktigt att revisorerna, och främst de på lägre nivåer inom hierarkin, kan navigera och 

hantera en dator för att kunna utföra det dagliga arbetet på ett effektivt sätt. Det vill säga 

inneha färdigheter inom IT. Utbildningsmässigt anser vi därför att IT bör integreras i varje 

arbetsmoment, då majoriteten av revisorerna framhöll att learning by doing var det mest 

framgångsrika sättet för att anamma sig dessa färdigheter. Dock anser vi inte att mer IT- 

specifik utbildning som exempelvis hur system byggs upp etcetera behöver introduceras 

eftersom att dessa moment utförs av andra än revisorerna. 
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Bilagor 

Transkribering erhålls vid förfrågan. 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledande fråga: 

- Berätta kort om dig själv och vad du jobbar med. 

 

Digitalisering och automatisering:  

- Vad betyder digitalisering och automatisering för dig? 

- Vilka fördelar finns med digitalisering / automatisering? 

- Vilka nackdelar finns det med digitalisering / automatisering? 

- Hur skulle du definiera den historiske respektive moderna revisorn? 

- Vilken påverkan skulle du säga att digitaliseringen / automatiseringen har haft de 

senaste 30-åren på ditt yrke?  

 

Arbetssätt (Molnbaserade tjänster, Beslutstödssystem): 

- Arbetar ni digitalt? Hur i så fall? 

- Använder ni datasystem? Vilka i så fall, på vilket sätt använder ni dem? 

- Fördelar/nackdelar med att använda digitala arbetssätt? 

- Kan ni arbeta var som helst? Utveckla. 

- Vad har digitaliseringen/ automatiseringen skapat för-/nackdelar för revisionens 

kvalitet? 

- Hur skiljer sig arbetssättet idag från förr? 

 

Kompetens: 

- Vilka krav ställdes på dig kompetensmässigt när du började? 

- Hur tror du att kraven skiljer sig från idag? 

- Utbildas ni inom digitalisering/automatisering? Om ja: Hur ofta, inom vad? 

- Vad anser du vara den viktigaste kunskapen som revisor?  

- Kan du ge ett exempel på en bra revisor? Varför är den bra? 

- Vilken kompetens borde man ha som nyexaminerad inför ett revisionsyrke? 

- Vilken kompetens behöver man som revisor? 

- Är det någon kompetens som saknas/behövs mer i dagens digitala samhälle? 

- Är det någon kompetens som behövs mindre?  

- Tycker du att det är skillnad på kompetens på yngre/äldre på arbetsplatsen? På vilket 

sätt? (Följdfråga: skillnad teknisk kompetens) 

 

 

 

Framtiden: 

- Kan du beskriva hur utvecklingen av revisionsyrket har sett ut? 

- Vilken förväntan har du på yrket i framtiden?  
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- Vilka färdigheter tror du förväntas av revisorer om 10 år? 

 

Bilaga 2. Rangordning av kompetenser 

Rangordna kompetenserna från 1-4 vad du anser vara viktigast. 4 betraktas som allra viktigast 

medan 1 betraktas som minst viktigt. 

 

Social kompetens: 

Samarbetsförmåga 

Bygga relationer 

Upprätthålla kontakter 

 

IT-kompetens: 

Bygga upp system 

Hantera verktyg (använda färdiga system) 

 

Branschspecifik kunskap: 

Regelverk 

Kunskap om företaget 

Erfarenhet  

 

Övrig kunskap: 

Analytisk kompetens 

Kreativitet 

 

 

 




