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Förord 

Vi vill initialt rikta ett stort tack till de respondenter som tagit sin tid att delta i våra intervjuer, 

vilket möjliggjort denna studie. Vi vill även tacka vår handledare Gunilla Myreteg, 

opponenter och övriga seminariedeltagare som löpande givit konstruktiv kritik, alternativa 

synsätt och förslag till förbättringsåtgärder. Slutligen vill vi även tacka övriga som med hjälp 

av korrekturläsning och grafisk layout kompletterat uppsatsen språkligt och estetiskt. 
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Sammandrag 

Digitaliseringen har bidragit till en omfattande förändring av många branscher. Revision och 

kraven på revisorns kompetens är i stor utsträckning styrt av regler, men i och med 

digitaliseringen har det i forskningen framkommit nya förväntningar på vad revisorn ska 

besitta för kompetenser. Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken 

utsträckning yrkesverksamma revisorer upplever att dessa nya förväntningar på kompetens 

infriats och idag anses nödvändiga i yrkesutförandet, vilket skulle kunna innebära att de 

formella kompetenskraven som revisorer möter har kompletterats med nya informella 

kompetenskrav. För att genomföra undersökningen hölls intervjuer med revisorer på två 

revisionsbyråer. Resultatet visade att basal informationsteknisk kompetens och en ökad 

analysförmåga hos revisorn utgör viktiga kompletterande kompetenser hos revisorn, och att 

den förstnämnda också är väsentlig för att behålla oberoendet. Däremot framkom det att 

förväntningar på mer avancerad informationsteknisk kompetens, ökad social kompetens och 

nya etiska aspekter relaterat till digitaliseringen inte var lika framträdande. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 

Digitalisering är en trend som genomsyrar och driver samhället idag och det diskuteras flitigt 

hur digitalisering kan utnyttjas för att uppnå diverse fördelar. En stor anledning till att 

digitalisering överhuvudtaget kunnat initieras är att det blivit betydligt billigare att använda 

digital teknik, under 1980- och 1990-talen minskade kostnaden för datasystem samtidigt som 

datakraften ökade (Nordhaus, 2007). Potentialen som finns i att implementera 

informationsteknik i en verksamhet är att den kan effektiviseras, vilket kan ge besparingar i 

både tid och pengar (Parviainen et al. 2017). Vidare diskuterar Parviainen et al. (2017) att den 

inverkan som den pågående digitaliseringen har haft och även fortsättningsvis kommer att ha 

på företag och samhället i stort går att jämföra med den inverkan industriella revolutionen 

hade. Hittills har den digitala utvecklingen varit särskilt påtaglig inom rutinintensiva yrken, 

vilka är mer mottagliga för digitalisering genom att arbetsuppgifterna i stort är 

standardiserade (Frey & Osborne, 2017).  

 

Begränsningar finns för vad som kan digitaliseras, digitala verktyg har sina 

tillämpningsområden men även sina tillkortakommanden (Cöster et al. 2017). Tjänstesektorn 

är ett exempel på detta, då det ofta krävs en högre grad av flexibilitet och anpassning inom 

yrkena i denna sektor (Autor & Dorn, 2013). Det bör här beaktas att många yrken inte endast 

består av helt standardiserade moment eller helt icke-standardiserade moment, utan kan 

befinna sig på en glidande skala. Ofta är det också så att datorer och teknik istället för att 

fungera som ett substitut till arbetskraft blir ett komplement i det icke-rutiniserade yrket (Frey 

& Osborne, 2017). Ett exempel på detta är revisorsyrket, där dataverktyg används som ett 

hjälpmedel vid arbetet. Automatisering av mer komplexa processer kan åtminstone på kortare 

sikt vara svåra att genomföra eftersom det ställs krav på professionell skepticism vid 

bedömningen (Chan & Vasarhelyi, 2011; Issa et al. 2016). Ett exempel enligt Chan och 

Vasarhelyi (2011) är att utvärderingen av företagets estimerade värderingar kan vara svår att 

automatisera, men att möjligheten finns att detta kan genomföras i framtiden. 
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1.2 Problemdiskussion 

Redan på 1980-talet sågs potentialen i att digitalisera revisionen där revisionsföretag som 

implementerade digitala system och automatiserade verksamheten ansågs ha en möjlighet att 

utföra revision till en lägre kostnad, och kunna utnyttja denna fördel i konkurrensen med 

övriga företag (Vasarhelyi, 1984). Redovisningstjänster har idag i hög grad automatiserats 

och digitaliserats och en liknande utveckling syns även inom revision (Kairos Future, 2016). 

Något som pekats ut som en av de stora möjligheterna med digitalisering är att kunna hantera 

Big Data, vilket är stora och komplexa mängder data, med hjälp av avancerade system (Frey 

& Osborne 2017). Detta öppnar upp en möjlighet för revisorn att istället för att granska en 

begränsad mängd av kundens data genom stickprovskontroller använda digitala verktyg för 

att granska hela datamängden, vilket driver kvalitet och adderar värde till kunden (Gepp et al. 

2018). Inom vissa områden har stora framsteg gjorts i användandet av Big Data, exempelvis 

inom hälso- och sjukvården har diagnostisering börjat datoriseras, bland annat genom att 

program används för att hitta mönster i miljontals patientjournaler (Frey & Osborne, 2017). 

Gepp et al. (2018) finner att det inom finansbranschen också har gjorts stora framsteg såsom 

att upptäcka bedrägerier, upptäcka företag som potentiellt är i finansiellt nödläge och att 

förutsäga aktiemarknaden, gällande användandet av digitala modeller och i synnerhet 

behandlingen av Big Data. Gepp et al. (2018) menar dock att revisionsbranschen inte i 

samma utsträckning tagit till sig utvecklingen inom Big Data i förhållande till andra 

branscher. En möjlig förklaring skulle kunna vara att revisorer har en bristande kompetens 

och utbildning i IT. Detta verkar dock inte vara fallet gällande nyutexaminerade revisorer 

som ofta är tydligt IT-orienterade (Westermann et al. 2015), men däremot för äldre 

medarbetare (Lombardi et al. 2015). Detta väcker frågor om vilka kompetenser det är viktigt 

att revisorn besitter i den digitala samtiden. 

 

De formella kompetenskraven som ställs på revisorer är reglerade i lag, och dessa krav 

innebär till exempel att revisorn ska ha adekvat utbildning och kompetens i redovisning och 

revision, följa etiska riktlinjer exempelvis i form av att agera självständigt och vara 

oberoende, samt att revisorn ska agera med professionell skepticism och visa på professionell 

bedömning (SFS 2001:883, RevL). 

 

Vasarhelyi et al. (2010) lyfter ett antal ytterligare områden inom vilka revisorn i den digitala 

samtiden kommer behöva utveckla sina kompetenser och egenskaper, där ett av områdena 
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som nämns är teknisk kunskap på basal nivå och med tiden mer avancerad kunskap. Med allt 

mer avancerade IT-system hos kunderna behövs det en betydande IT-kompetens hos den som 

genomför granskningen av systemen och den information som genereras från dessa (Curtis et 

al. 2009; Han et al. 2016). Westermann et al. (2015) säger att revisorn idag måste besitta 

adekvat teknisk kunskap som ett minimum och Siriwardane et al. (2014) menar att 

välpresterande revisorer idag måste besitta avancerad teknisk kunskap. Vasarhelyi et al. 

(2010) nämner också att virtuell social interaktionsförmåga blir allt viktigare för revisorn i 

den digitala samtiden, då det finns tydliga effektivitetsvinster i att kommunicera digitalt 

istället för att mötas i verkligheten. Detta kan enligt Vasarhelyi et al. (2010) innebära att 

revisorn i högre utsträckning behöver lära sig att anpassa sitt budskap när denne inte möter 

kunden i verkligheten, vilket även Westermann et al. (2015) menar och vidare betonar att 

revisorn i och med digitaliseringen kommer behöva bli duktigare på att pedagogiskt förklara 

mönster och analyser av större datamängder för att kapitalisera på digitaliseringens fördelar.  

 

Vasarhelyi et al. (2010) menar även att nya etiska aspekter introduceras för revisorn vid 

hanteringen av större mängd data. Exempelvis måste revisorn utveckla sin omdömesförmåga 

när det krävs en bedömning av tillförlitligheten hos en större mängd data och när kundens IT-

system blir mer komplexa (Lombardi et al. 2014). Vasarhelyi et al. (2010) menar att det 

utöver tidigare nämnda områden också kommer krävas att revisorn utvecklar sin analytiska 

förmåga, då betydelsen av faktiska detaljer minskar och vikt istället läggs vid att kunna se 

större mönster när möjlighet finns att granska större mängder data. Lombardi et al. (2014) 

instämmer i detta och menar att vid revision av en större datamängd så krävs det dels att 

revisorn kan hantera tekniken för att hantera datamängden och att revisorn utvecklar 

analysförmågan för att kunna förstå den (Lombardi et al. 2014). Siriwardane et al. (2014) 

menar att analysförmågan betonas då revisorn i och med digitaliseringen mer genomgripande 

ska förhålla sig professionellt skeptisk i sitt arbete. 

 

En digitalisering av revisionen har skett och forsätter att ske, exempelvis har 

revisionsutförandet effektiviserats genom att nya digitala verktyg kan användas för att 

underlätta utförandet av revisionen (Kokina & Davenport, 2017). Samtidigt finns det 

begränsningar, för att kunna använda nya verktyg krävs det kunskap om dessa. Även om 

många tankar lagts fram i litteraturen gällande förväntningar på ytterligare kompetenser 

revisorn bör besitta i och med digitaliseringen, så finns det idag lite empirisk forskning som 

beskriver hur dessa kan tänkas ha kompletterat det som formellt setts som revisorns 
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kompetenskrav (Lombardi et al. 2015). Detta väcker också frågan om revisorsyrket har 

hybridiserats, är revisorn idag en generalist som förutom att kunna redovisning och revisions 

också bör vara duktig inom IT? 

 

Många tankar har lagts fram om nya förväntningar på den kompetens en revisor ska anses 

behöva utveckla i framtiden eller bör besitta i dagsläget, men forskningen berör inte hur 

nuläget faktiskt ser ut. Vidare så har den tidigare forskningen på området i huvudsak 

fokuserat på amerikanska och europeiska revisorer, vilket väcker frågor om hur detta 

stämmer överens med uppfattningen bland svenska revisorer. Det är även en dynamisk 

omvärld, och det som var fallet för några år sedan måste inte vara sant nu. Det är därför av 

intresse att studera hur yrkesverksamma revisorer upplever att revisorns formella 

kompetenskrav potentiellt har kompletterats genom nya förväntningar på revisorn gällande 

informationsteknisk kompetens, social kompetens, nya etiska aspekter och ökade 

förväntningar på analysförmåga. En sådan studie kan primärt vara av intresse för blivande 

revisorer och de som utbildar dessa. Om resultaten visar att revisorer upplever att ytterligare 

kompetenser behövs hos revisorn så kan utbildningen behöva anpassas till att i högre grad 

också fokusera på dessa.  

1.3 Frågeställning 

Hur upplever yrkesverksamma revisorer att nya förväntningar på revisorns kompetens som 

kommer med digitaliseringen har kompletterat revisorns formella kompetenskrav? 

1.4 Syfte 

Med denna studie ämnar vi bidra med en fördjupad förståelse kring hur digitalisering upplevs 

ha kompletterat kraven på revisorns kompetens. Studien undersöker därför hur de formella 

kompetenskraven på svenska revisorer kan antas ha kompletterats med nya informella krav 

till följd av nya förväntningar på revisorns kompetens som diskuteras inom forskningen.  
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2 Teori 

 

 

En digitalisering av revisionen har skett genom att utförandet av denna har förändrats. Detta 

förändrade revisionsutförande har enligt tidigare forskning lett till nya förväntningar på 

revisorns kompetens, som kan tänkas komplettera de kompetenskrav som är lagstadgade. 

Inledningsvis kommer i avsnitt 2.1 underliggande principer för revisionen att beskrivas, där 

fokus kommer att ligga på revisionsutförandet och revisorns formella kompetenskrav. 

Därefter presenteras i avsnitt 2.2 de nya förväntningar som framkommit i forskningen på den 

kompetens revisorn anses behöva besitta i och med digitaliseringen. Avslutningsvis 

introduceras i avsnitt 2.3 studiens analysmodell. 

 

2.1 Underliggande principer för revision 

Sedan den 1 januari 2011 följer Sverige den internationella revisionsstandarden ISA (FAR, 

2011).  ISA är ett omfattande regelverk som i detalj beskriver revisionens olika delar, från det 

att ett revisionsuppdrag antas till att resultatet av revisionen rapporteras. De olika delarna kan 

i sin tur delas upp i ett antal huvudområden och i föreliggande studie kommer dessa 

huvudområden benämnas som underliggande principer för revision utifrån en uppdelning 

gjord av Arens et al. (2016). Principerna i sig är inte bindande, men kan användas som ett 

ramverk vid revisionen. De fyra principområdena beskrivs enligt Arens et al. (2016) vara 

revisionens syfte, revisorns kompetenskrav, revisionsutförandet och rapportering av 

revisionen. Dessa generella principområden återfinns i ISA där revisionens syfte och 

revisorns kompetenskrav beskrivs i ISA 200, revisionsutförandet beskrivs i ISA 320, 330 och 

500 medan regler kring rapporteringen av revisionen återfinns i ISA 700-799 (IAASB, 2016). 

Arens et al. (2016) utarbetade dessa principområden med utgångspunkt i de amerikanska 

revisionsstandarderna, men framhåller att en betydande harmonisering av amerikanska och 

internationella standarder skett och att nya amerikanska revisionsstandarder har sin 

utgångspunkt i ISA. Arens et al. (2016) diskuterar vidare att det på generell nivå inte finns 

några skillnader mellan amerikanska och internationella standarder, men att det på detaljnivå 

finns det. Därför anses i föreliggande studie dessa principområden vara tillämpbara och 

beskrivs mer detaljerat nedan och illustreras vertikalt i den modell som presenteras i avsnitt 

2.3.  
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Principområdena hjälper till att ge en tydlig och övergriplig bild av revisionsprocessen. 

Områdena revisionens syfte och rapportering av revisionen berörs inte i studiens 

frågeställning, men är betydelsefulla för att ge en helhetsbild av revisionsprocessen och dessa 

områden kommer därför endast presenteras kortfattat. Området revisionsutförande kommer 

behandlas med fokus både på de krav som finns på utförandet och hur utförandet har 

förändrats genom digitaliseringen. Revisionsutförandet är inte heller det centralt för att 

besvara studiens frågeställning, men det är dock värt att poängtera att det förändrade 

revisionsutförandet är en väsentlig del av studiens analysmodell eftersom det är en direkt 

konsekvens av digitaliseringen som sedan mynnar ut i nya förväntningar på revisorns 

kompetens. 

2.1.1 Revisionens syfte 

Syftet med en revision är att tillhandahålla användaren av finansiell information med ett 

utlåtande kring informationens tillförlitlighet och pålitlighet (Anandarajan & Kleinman, 

2015). Revisionsutlåtandet ska öka förtroendet för den presenterade finansiella informationen 

(Arens et al. 2016). 

2.1.2 Formella kompetenskrav 

Principer som relaterar till revisorns formella kompetenskrav betonar viktiga personliga 

egenskaper och kunskap som revisorn ska inneha. Revisorn ska besitta lämplig kunskap och 

förmåga att utföra en revision, detta tolkas enligt Arens et al. (2016) som att vederbörande 

ska ha formell utbildning i revision och redovisning samt fortlöpande praktisk erfarenhet. 

Revisorn bör även ha expertis inom det område klienten verkar. Det finns även etiska krav på 

revisorn, där ett av de viktigaste kraven enligt Arens et al. (2016) anses vara att revisorn ska 

vara oberoende i sitt yrkesutförande. Mer specifikt så innebär detta att revisorn är oberoende 

av det företag som revideras, då oberoendet förbättrar revisorns möjligheter att kunna 

uppträda med integritet och vara objektiv i sina bedömningar (ISA 200). Detta säkerställer 

revisorns möjlighet att utforma ett uttalande som ger en rättvisande bild av det reviderade 

företaget. Revisorn ska genom planeringen och utförandet av revisionen ha en attityd av 

skepticism och ifrågasättande gällande rapporteringen och vara uppmärksam på potentiella 

fel i denna. I ISA beskrivs professionell skepticism bland annat som en attityd av ständigt 

ifrågasättande, vara alert på situationer som skulle kunna indikera ett fel beroende på 

bedrägeri eller slarv och vara kritisk till revisionsbevis som insamlats under revisionen (ISA 
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200). När professionell bedömning görs ska relevant utbildning, kunskap och erfarenhet 

användas för att göra korrekta uttalanden om åtgärder vid eventuella fel som upptäckts i 

revisionen (Arens et al. 2016). 

2.1.3 Revisionsutförande 

Revisorn ska uttala sig om eventuella fel i den finansiella rapporteringen och därför är det 

viktigt att bestämma vilken väsentlighetsnivå revisionen ska genomföras på, det vill säga hur 

noggrann den ska vara (ISA 320). Revisorn är ansvarig för att utvärdera de risker som finns 

gällande att den finansiella rapporteringen innehåller väsentliga fel vilket innebär att revisorn 

behöver kunskap om klientens verksamhet, och i synnerhet klientens interna kontrollsystem 

(ISA 320). För att upptäcka eventuella väsentliga fel så är revisorn ansvarig för att insamla 

tillräckligt med revisionsbevis, vilket är information som revisorn använder för att komma 

fram till de slutsatser som hen grundar sina uttalanden i vid rapporteringen av revisionen 

(ISA 500). Detta övervägande kräver professionell bedömning (Arens et al. 2016).  

 

Digitaliseringen har för revisionsutförandet inneburit att datainsamlingen underlättats genom 

användandet av digitala verktyg, revisorn kan därför idag inhämta större mängder 

revisionsbevis och som ett resultat av detta utföra djupare granskning i fler revisioner och 

således minska revisionsrisken (Lombardi et al. 2015; Kokina & Davenport, 2017).  Även 

Gepp et al. (2018) menar att en av de stora fördelarna som har kommit med den digitala 

utvecklingen är möjligheten att granska större mängder data, vilket gör att revisorn istället för 

att förlita sig på stickprov vid granskningen kan bygga sin bedömning på en mer omfattande 

granskning. Digitaliseringen har också inneburit att mer tonvikt läggs på användning av 

teknik, bland annat genom analytiska program (Lombardi et al. 2015). Som exempel nämner 

Lombardi et al. (2015) att tidigare arbete där revisorn med hjälp av papper och penna har gått 

igenom checklistor vid revisionsutförandet nu har kunnat ersättas av elektroniska checklistor 

och automatiserade hjälpmedel för beslutsfattande. 

2.1.4 Rapportering av revisionen 

Slutligen ska revisorn avlägga rapport kring revisionen. Detta är ett uttalande kring huruvida 

den finansiella informationen i all väsentlighet är rättvisande rapporterad och 

överensstämmer med ramverken kring finansiell rapportering. Åsikten ska baseras på den 

data som insamlats och övrig information revisorn funnit vid revisionen (Arens et. al. 2016). 
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2.2 Nya förväntningar på revisorns kompetens 

Den ständigt pågående digitala utvecklingen påverkar revisorns arbetssätt och leder enligt 

tidigare forskning till nya förväntningar på revisorn. De nya förväntningarna delas i 

föreliggande studie in i fyra kategorier i form av informationsteknisk kompetens, social 

kompetens, etiska aspekter och analysförmåga. Det bör beaktas att dessa nya förväntningar 

inte nödvändigtvis är allomfattande utan att det kan finnas ytterligare förväntningar som inte 

täcks in i litteraturöversikten. Vidare så är dessa nya förväntningar endast antaganden om 

framtiden, och ska bemötas därefter. De fyra områden som identifierades i forskningen 

presenteras nedan. 

2.2.1 Informationsteknisk kompetens 

Vid interaktion med klienters IT-system behövs en förståelse för IT som sträcker sig 

bortanför den basala nivån. Det krävs en förståelse för viktiga koncept gällande 

grundläggande mjukvara i redovisning (Greenstein-Prosch et al. 2008). Att avancera från den 

nivån kräver att revisorn utvecklar en förståelse för viktiga principer gällande hur mjukvara 

appliceras i verksamheter (Vasarhelyi et al. 2010). Forskningen diskuterar att revisorn måste 

ha förståelse för basala IT-principer. Men i takt med att omvärlden förändras och 

utvecklingen går framåt så måste revisorn få förståelse för mer avancerad mjukvara som kan 

användas för bland annat att extrahera data, datamanipulation, kontrollutvärdering, sampling 

och avvikelserapportering (Vasarhelyi et al. 2010). Revisorn behöver IT-expertis (Brazel & 

Agoglia, 2007), vilket sker genom att revisorer löpande tränas i detta (Lombardi et al. 2014). 

2.2.2 Social kompetens 

Westermann et al. (2015) nämner att det blir ännu viktigare att besitta god social kompetens 

som revisor när arbetet sker mer och mer digitalt då revisorn på ett pedagogiskt vis behöver 

kunna förklara mönster och analyser av större mängder data, vilket senare ska kunna 

kommuniceras till kunden. Med digitaliseringen uppkommer också möjligheten att i högre 

utsträckning genomföra revision på distans, vilket kan spara tid genom en effektivisering av 

arbetet. Av denna anledning kan det antas att mer digital interaktion är eftersträvansvärt, och 

att revisorn därför behöver lära sig att i högre utsträckning kommunicera digitalt (Vasarhelyi, 

2010).  
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2.2.3 Etiska aspekter 

Den etiska aspekten av revisionen betonar framförallt revisorns oberoende. I den digitala 

samtiden har nya etiska frågeställningar introducerats, bland annat i frågor relaterade till 

informationsgivning från kundernas sida (Vasarhelyi et al. 2010). Exempelvis menar 

Vasarhelyi et al. (2010) att det från kundernas sida skulle kunna finnas en tveksamhet till att 

ge ut mer information till revisionsbyråerna när de vill utföra granskningar av större mängder 

data om kunderna uppfattar datan som känslig. Lombardi et al. (2014) lyfter fram att i takt 

med att automatiseringen ökar så kommer revisorn behöva utveckla sin omdömesförmåga, då 

denne kommer behöva bedöma större mängder data och samtidigt vara tvungen att undvika 

“information overload” för att behålla sitt oberoende (ACCA & Grant Thornton, 2016). 

2.2.4 Analysförmåga 

Enligt Vasarhelyi et al. (2010) så kommer det vid en mer digital revision behöva läggas mer 

vikt vid förmågan att söka detaljer och kunna se mönster i större mängder data. Appelbaum et 

al. (2017) menar att detta innebär att högre krav ställs på revisorns analytiska förmåga och 

även dennes kunskaper att använda analytiska hjälpmedel. Redovisningsyrket blev relativt 

tidigt ett “hybrid”-yrke då man förutom redovisning även började ägna sig åt rådgivning 

(Damasiotis et al. 2015). Det mer extensiva användandet av informationssystem hos 

kunderna gör att även revisorsyrket kommer att hybridiseras (Appelbaum et al. 2017), då 

revisorn måste besitta tillräcklig kompetens för att förstå och göra korrekta utlåtanden om 

dessa system. Appelbaum et al. (2017) nämner vidare att företag redan har börjat rekrytera 

medarbetare med annan bakgrund än ekonomi, och att denna rekrytering kommer att öka 

framöver. Denna utveckling kan även ses i Sverige då det från den 1 juli 2018 råder nya 

utbildningskrav för blivande revisorer, och där en av motiveringarna till ändringen är att det 

behövs nya kompetenser inom yrket (Revisorsinspektionen, 2018) 

2.3 Analysmodell 

Digitalisering har för revisionen inneburit en förändring av revisionsutförandet genom att 

bland annat datainsamlingen har effektiviserats. Detta förändrade utförande av revisionen 

genom användandet av digitala verktyg har enligt litteraturen medfört nya förväntningar på 

den kompetens revisorn ska besitta. I forskningen har det uttryckts nya förväntningar på 

informationsteknisk kompetens, ökad social kompetens, ändrade etiska förhållningssätt och 

ökade förväntningar på analysförmåga. Studiens syfte är att undersöka hur dessa nya 
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förväntningar upplevs ha kompletterat de formella krav som ställs på revisorns kompetens. 

Detta illustreras i följande analysmodell: 

 

 

Figur 1: Analysmodell. 

 

Digitalisering fungerar i modellen som vad som i en statistisk undersökning skulle kallas en 

oberoende variabel, denna har för att tydliggöra detta grönmarkerats. Det digitaliseringen 

direkt påverkar är revisionsutförandet och i synnerhet datainsamlingsprocessen. Utförandet i 

modellen har därför tilldelats en egen färg för att särskilja det både från vad det blir påverkat 

av och vad det i sin tur påverkar. Ett mer digitalt utförande av revisionen leder till nya 

förväntningar på revisorns kompetens vilket kan tänkas komplettera revisorns formella 

kompetenskrav med nya informella kompetenskrav. Dessa delar av modellen är blåmarkerade 

för att poängtera att det är dessa som är väsentliga för att besvara studiens frågeställning. Det 

bör här betonas att nya förväntningar på revisorns kompetens inte uppstår i ett vakuum, och 

att dessa inte går att analysera utan förståelse för vad som föranlett dem. Digitalisering och 

hur den ser ut inom revisionsbranschen kommer dock inte diskuteras vidare mer specifikt, 

och revisionsutförandet kommer endast diskuteras när det har anknytning till de nya 

förväntningarna. Anledningen till detta är att dessa diskussioner inte kommer hjälpa till att 
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besvara studiens frågeställning. Även syftet med revisionen och rapporteringen av denna från 

avsnitt 2.1 utesluts från vidare diskussion, då studiens frågeställning inte berör dessa 

områden. De ingår dock som väsentliga delar av revisionsprocessen och finns därför med i 

analysmodellen av illustrativa skäl för att åskådliggöra helhetsbilden, men är gråmarkerade 

för att betona att de är mer åtskilda från frågeställningen än vad digitalisering och utförande 

är. 
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3 Metod

 
Metodkapitlet inleds med en beskrivning av och motivering till studiens metod. Därefter 

redogörs för urvalsprocessen vid valet av respondenter för studien och respondenterna som 

slutligen valdes till studien redovisas. I det efterföljande avsnittet beskrivs 

operationaliseringen av studiens intervjuguide och en redogörelse för och hur denna 

intervjuguide ska hjälpa till att besvara studiens frågeställning i kommande analys 

presenteras. Sedermera beskrivs vår motivering till och utmaningar med vårt 

tillvägagångssätt i anknytning till intervjutillfället. Avslutningsvis beskrivs processen för hur 

det insamlade materialet bearbetades och analyserades. Utmaningar som metodvalet och 

tillvägagångssättet medförde samt hur dessa hanterades redogörs för löpande genom 

metodkapitlet. 

 

3.1 Metodval 

I denna studie var syftet att skapa djupare förståelse för ett fenomen, vilket gjorde en 

kvalitativ metod till det mest lämpliga valet (Holme & Solvang, 1997). Det fenomen som 

undersöktes var hur revisorns kompetenskrav upplevs ha kompletterats till följd av nya 

förväntningar på revisorn i den digitala samtiden och detta var intressant att utforska på en 

djupare nivå. Studien genomfördes genom ett mindre antal intervjuer med yrkesverksamma 

revisorer, vilket gör att våra resultat inte kan generaliseras till hela populationen av 

yrkesverksamma revisorer. Syftet med studien var dock att skapa en fördjupad förståelse för 

vår frågeställning, varför djupintervjuer med respondenterna var lämpligt, och intresse fanns 

därför inte att nå generell giltighet (Holme & Solvang, 1997).  

 

Eftersom syftet var att skapa förståelse för hur revisorns kompetenskrav upplevs ha påverkats 

av digitalisering så lämpade sig en kvalitativ forskningsintervju bäst, då denna kan ge insikter 

om respondenternas erfarenheter, tankar, åsikter och känslor om detta specifika ämne (Dalen, 

2015). En styrka med kvalitativ intervju som metod var att det innebar flexibilitet. Om det 

under intervjufasen visade sig att vissa frågor glömts bort eller formulerats fel så var det 

möjligt att justera dessa vilket kan ses både som en styrka men även som en utmaning 

(Holme & Solvang, 1997). Styrkan låg i att det gav en möjlighet till ständig förbättring av 

intervjufrågorna och mer grundläggande förståelse för den frågeställning studien grundades i. 
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Frågorna kunde också upplevas som komplexa och erfordra en förklaring. Det kunde 

dessutom finnas en nödvändighet i att variera ordningsföljden på frågor beroende på 

intervjuns fortlöpande för att anknyta till något viktigt respondenten sagt (Saunders et al. 

2009; Bryman & Bell, 2017). 

 

En utmaning med valet av kvalitativ intervju låg i att det blev svårare att jämföra information 

från olika respondenter. I denna studie låg dock inte fokus på att jämföra hur olika revisorer 

på olika revisionsbyråer ser på frågan utan snarare ge en helhetsbild av hur nya förväntningar 

på revisorns kompetens anses ha kompletterat kompetenskraven. I studien används därför inte 

information som framkommer under senare intervjuer i jämförande syfte, utan ses snarare 

som en bekräftelse av eller komplement till information som framkommit under tidigare 

intervjuer. Den semistrukturerade intervjutypen var den som slutligen valdes. Detta beroende 

på att det i föreliggande studie fanns en konkret frågeställning relaterad till specifika nya 

förväntningar i och med digitalisering och det exempelvis inte handlade om att undersöka 

vilka dessa kunde tänkas vara, då istället den ostrukturerade intervjun hade passat bättre 

(Saunders et al. 2009).  

 

En annan utmaning med kvalitativ forskningsintervju som metod är enligt Saunders et al. 

(2009) så kallad intervjuareffekt, då respondenten kan komma att svara annorlunda beroende 

på tonfall, ledande frågor eller dylikt. Om respondenten läser in eller tolkar frågorna som att 

intervjuaren efterfrågar ett visst svar så kan respondentens svar påverkas av detta, vilket hade 

kunnat ske när frågorna berörde digitaliseringen och dess påverkan på revisionen. Detta är ett 

problem som i stort är svårt att komma ifrån, men som i viss utsträckning neutraliserades 

genom att det innan intervjun inleddes inte i detalj avslöjades mer specifikt vad studien 

undersökte.  

3.2 Val av respondenter 

3.2.1 Val av revisionsbyrå 

De kriterier för urval av revisionsbyrå som uppställdes grundade sig i att vi ville ha en 

spridning bland respondenterna i det avseendet att revisionsbyråer kan ha skilda metoder för 

hur de arbetar med digitalisering. Av denna anledning ville vi dels intervjua respondenter på 

en större byrå men även respondenter på en medelstor byrå, då det är möjligt att det 

föreligger olika förutsättningar för digitalisering beroende på byråstorlek. Valet att inte 
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intervjua respondenter på en mindre byrå grundade sig i att arbetet med digitalisering 

troligtvis inte kommit lika långt på dessa byråer. Detta innebar att urvalet inte kunde ses som 

representativt för hela gruppen yrkesverksamma revisorer, även om de revisionsföretag som 

verkar inom de båda marknadssegment som föreliggande studie riktade in sig på utgör en stor 

del av revisionsmarknaden i Sverige idag. Bedömningen gjordes att det inom de båda 

respektive segmenten inte fanns några större skillnader mellan de olika företagen och därför 

gjordes även bedömningen att det räckte med att ta kontakt med en byrå ur respektive 

segment och de byråer som slutligen valdes var PwC och BDO. PwC inkluderas i “Big Four”, 

vilka är de fyra största revisionsbyråerna i världen, medan BDO inkluderas i “Big Seven”, 

vilka utöver de fyra största även inkluderar de tre efterföljande konkurrenterna 

storleksmässigt. Även om båda dessa byråer globalt kan ses som stora företag så definierades 

i denna studie PwC som en större byrå och BDO som en medelstor byrå.  

3.2.2 Val av revisorer 

Intervjuobjekten i denna studie var verksamma revisorer, och anledningen till att dessa 

intervjuades styrdes av att det är verksamma revisorer som bäst bör kunna besvara vår 

forskningsfråga, något som enligt Bryman och Bell (2017) kallas ett målstyrt urval. 

 

För att kunna besvara frågeställningen krävdes det att respondenterna som intervjuades hade 

god erfarenhet av revision, men fortfarande befann sig nära revisionsprocessen. Detta 

eftersom det är möjligt att en oerfaren revisor inte kan besvara hur revisorns kompetenskrav 

har förändrats, eftersom denne befunnit sig i yrket under kort tid. Det är samtidigt möjligt att 

en allt för erfaren revisor befinner sig långt ifrån revisionens grunduppgifter, och istället 

sysslar mer med försäljning eller kundkontakt på en högre nivå. De kriterier på erfarenhet 

som slutligen kommunicerades till de byråer vi var i kontakt med var att respondenten skulle 

ha minst tre års praktisk erfarenhet, men helst vara auktoriserad revisor. Slutligen valdes sex 

respondenter, tre stycken från PwC och tre stycken från BDO och av dessa respondenter var 

tre män och tre kvinnor. Initialt planerades fyra intervjuer. Efter intervju fyra insåg vi att en 

del ny information framkommit, och valde därför, för att försöka uppnå teoretisk mättnad, att 

planera in ytterligare två intervjuer för att försäkra oss om att vi täckt in fler möjliga tankar 

och upplevelser. Sista intervjun bidrog inte till ny information utan kunde ses som 

bekräftelser på vad tidigare respondenter sagt. Detta gör att vi, även om det inte går att 

besvara helt säkert, i viss mån uppnått teoretisk mättnad (Bryman & Bell, 2017). 
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Respondenternas erfarenhet sträckte sig från tre till elva år, vilket innebar att de bedömdes ha 

god kunskap om de kompetenskrav som de upplever ställs på revisorn idag. Nedan i tabell 1 

redovisas studiens respondenter. 

 

  

Benämning och antal 
år som verksam 

Revisionsbyrå och roll Datum för 
intervjun 

Intervjutyp Intervjulängd 

Respondent A, 3 år 
Respondent B, 6 år 
Respondent C, 11 år 
Respondent D, 7 år 
Respondent E, 6 år 
Respondent F, 3 år 

PwC, revisor 
PwC, auktoriserad revisor 
BDO, auktoriserad revisor 
BDO, auktoriserad revisor 
PwC, auktoriserad revisor 
BDO, revisor 
 

11/12-2018 
11/12-2018 
10/12-2018 
11/12-2018 
27/12-2018 
28/12-2018 

Personlig 
Personlig 
Personlig 
Personlig 
Personlig 
Telefon 

53 minuter 
64 minuter 
35 minuter 
46 minuter 
48 minuter 
51 minuter 

 

Tabell 1: Sammanställning av respondenter och intervjutillfällen 

 

3.3 Operationalisering 

I denna studie genomfördes intervjuer för att ta reda på hur yrkesverksamma revisorer 

upplever att revisorns kompetenskrav påverkats av de nya förväntningar på revisorn som 

introducerats i och med digitaliseringen. För att intervjuerna med revisorerna skulle generera 

ett material som kunde hjälpa till att besvara studiens frågeställning så behövde intervjufrågor 

formuleras där svaren på dessa kunde beskriva den i flera avseenden komplexa miljö revisorn 

verkar inom. Denna operationalisering är en konkretisering av de abstrakta begrepp som 

introduceras i det teoretiska avsnittet. Målet med intervjuerna var att undersöka vilken vikt 

respondenterna placerade vid de nya förväntningarna på kompetens, och om revisorerna 

ansåg att dessa är väsentliga att besitta i yrkesutförandet. Nedan beskrivs denna 

operationalisering i form av de intervjufrågor som ställdes (Bilaga 1). 
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3.3.1 Digitalisering och utförande 

Fråga 1-3 utredde respondentens syn på digitalisering i allmänhet, hur det ligger till i 

revisionsbranschen gällande denna samt hur digitalisering mer generellt förändrat 

revisionsutförandet. Därefter behandlade fråga 4-6 mer i detalj utförandet och ledde in 

intervjun på de nya förväntningar som ställs på revisorn i och med ett förändrat utförande. 

Frågornas syfte var att ge en ingång till ämnet, och även om svaren som gavs inte 

analyserades så gav de en förståelse för revisionsmiljön och digitaliseringens inverkan på 

denna. Frågorna bidrog även till en naturlig övergång till nya förväntningar på revisorns 

kompetens. 

3.3.2 Informationsteknisk kompetens 

Informationsteknisk kompetens definierades i föreliggande studie som kunskap inom IT-

system och förståelse för program och verktyg som kan användas i revisionsprocessen. Fråga 

7-10 behandlade nuläget gällande revisorernas uppfattning om sin egen samt kollegornas 

informationstekniska kompetens och frågorna behandlade även hur respondenten upplevde 

förväntningar som kund och arbetsgivare har på denna IT-kompetens. Utöver detta utreddes i 

dessa frågor hur digitaliseringen påverkat behovet av kunskap om kunders system, om 

revisorn måste kunna mer av dennes system och om det är en förutsättning att kunna IT för 

att arbeta som revisor. Förväntningar på informationsteknisk kompetens fångades genom att 

respondenterna upplever att det är en förutsättning att kunna IT i yrkesutförandet. Även 

befintlig informationsteknisk kompetens och vilka förväntningar intressenter har på denna 

besvarade hur pass cementerat kravet är. I svaren kunde det också uttydas en gradskillnad, 

vilken fångades genom respondenternas uppfattningar avseende nivån på informationsteknisk 

kompetens som revisorn behöver besitta.  

3.3.3 Social kompetens 

Med social kompetens avsågs i föreliggande studie förmågan att kunna interagera och 

kommunicera digitalt, och då i synnerhet med revisorns kunder. Fråga 11 utredde hur 

kommunikation mellan kund och revisor såg ut vid tiden för intervjun och fråga 12 utredde 

huruvida kommunikationen i något avseende hade förändrats. Fråga 13 gick in på hur 

kommunikationen kan skilja sig åt beroende på typ av ärende och fråga 14 tog upp 

förväntningar från kunderna avseende kontakten med revisorn. Fråga 15 utredde om revisorn 

upplever att denne har gott stöd i digitala verktyg. Svaren på fråga 11-14 fångar om 
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respondenterna upplever att det skett någon förändring i kommunikationen. Om detta inte 

skett så innebär det att de nya förväntningarna på social kompetens inte upplevs av 

respondenterna, då denna kompetens här handlar om förmåga att kommunicera digitalt. Fråga 

15 ska fånga hur väl respondenterna upplever att de har stöd i digitala verktyg för att 

presentera och kommunicera material till kunderna. Svaren indikerar om revisorn upplever att 

de kan kommunicera nya större datamängder till kund med hjälp av sina befintliga 

dataprogram. 

3.3.4 Etiska aspekter 

Etik definieras vanligtvis inom revisionsbranschen som oberoende, men med digitalisering 

kan nya utmaningar introduceras. Problem som lagts fram i litteraturen är exempelvis 

motvillighet till informationsgivning vid granskning av större mängder data och att revisorn 

behöver utveckla sin omdömesförmåga för att kunna behålla sitt oberoende. Initialt utreddes i 

fråga 16 och 17 introduktionen av större datamängder i revisionen och vilka problem detta 

kan tänkas skapa gällande oberoende. Frågorna tänktes kunna fånga olika aspekter av större 

datamängder och påverkan av detta på oberoendet, och besvara om revisorn behöver utveckla 

sin omdömesförmåga för att bedöma revisionsmaterialet. Fråga 18 och 19 behandlar den nya 

aspekten informationsgivning, och ska svara på om revisorn upplever ett motstånd till att ge 

ut större datamängder och vilka överväganden man i så fall måste göra. Fråga 20 fungerade 

som en kompletterande fråga och ställdes för att ge respondenten möjlighet att eventuellt 

utveckla sina svar eller lyfta fram aspekter som inte berördes i de föregående frågorna. 

3.3.5 Analysförmåga 

Analysförmåga sågs i föreliggande studie som en del i att revisorn använder professionell 

skepticism och bedömning för att dra korrekta slutsatser om den finansiella rapporteringen 

och i och med digitaliseringen kunna se mönster i större datamängder och analysera dessa. 

Utgångspunkten för denna komponent är dels att en effektivisering kan förflytta fokus till 

mer analytiskt arbete och bedömningar, vilket utreds i fråga 21. Om respondenterna upplever 

att så är fallet så kan det uppfattas som en indikation på att analytisk förmåga hos revisorn har 

fått en utökad betydelse. Fråga 22 och 23 utredde vilka krav en mer extensiv granskning 

ställer på revisorn. Frågorna ämnar leda in på analysförmåga och ifall det krävs en förmåga 

att kunna se större mönster och analysera dessa, och målet var att frågorna kunde fånga 

respondenternas syn på analysförmågans betydelse. Fråga 24 och 25 ställdes för att ge 

respondenterna chans att belysa aspekter som kunde ha missats under intervjun, till exempel 
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att respondenten upplevde att något av intresse ännu inte avhandlats gällande analytisk 

förmåga, något av intervjuns tidigare områden eller digitaliseringens inverkan på 

revisorsyrket i allmänhet. 

3.4 Intervjutillfället 

Respondenterna fick några dagar innan intervjuerna genomfördes intervjufrågorna (Bilaga 1) 

mailade till sig, vilket gav respondenterna möjligheten att förbereda sig och på så sätt lämna 

mer utförliga svar under själva intervjutillfället (Saunders et al. 2009). I den föreliggande 

studien justerades frågorna något efter den första intervjun, då en del av frågorna visade sig 

vara för komplext formulerade och därför svåra för respondenten att besvara. Intervjun gav 

dock information som var värdefull för studien, men inte i den utsträckning vi hade hoppats 

på. Av denna anledning var det en fördel att metodvalet gav oss möjligheten att kunna justera 

frågorna till de efterföljande intervjuerna. Intervjuerna med respondent A till E (Tabell 1) 

genomfördes personligen på plats på respektive respondents kontor, intervjun med 

respondent F genomfördes av logistiska skäl per telefon. Telefonintervjuer är förknippade 

med vissa utmaningar, exempelvis försvinner den personliga kontakten och chansen att läsa 

av respondentens kroppsspråk (Saunders et al. 2009). Vid genomförandet av denna intervju 

var det därför av ännu större betydelse att det under intervjuns gång kontrollerades att 

respondenten förstått frågorna och hade uppfattat dessa korrekt. Detta genom att det ställdes 

fler följdfrågor och stämdes av med respondenten om något behövde förtydligas. Innan 

intervjuerna påbörjades så tillfrågades respondenten ifall hen godkände att intervjun spelades 

in, vilket samtliga respondenter godkände. Möjligheten till anonymisering av respondenterna 

och revisionsbyrån lades också fram, och då en av respondenterna önskade att hens namn 

skulle vara anonymt så togs beslutet att för samtliga respondenter endast ta med byrånamn 

samt respondentens roll på byrån. En sammanställning av studiens respondenter redovisas i 

tabell 1. 

3.5 Analys av intervjumaterial 

Efter respektive intervju transkriberades samtalen ordagrant, vilket var tidsödande men 

minskade risken för att något skulle missas under analysarbetet eller att respondenternas svar 

skulle feltolkas. Ett genomgående mål under samtalen med respondenterna var att hålla en 

neutral ton när intervjufrågorna lästes upp och eventuella följdfrågor ställdes, och frågor som 

uppfattades som ledande uteslöts. Dessa ledande frågor kunde identifieras under 
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genomgången av de transkriberade intervjuerna, vilket genomfördes efter varje 

intervjutillfälle. Under den löpande analys av det insamlade materialet som genomfördes 

visade det sig att svaren på de frågor som vi identifierade som ledande saknade analytiskt 

värde, och därför inkluderades inte dessa i den efterföljande diskussionen. Ett exempel på en 

ledande fråga var om en respondent upplevde att hens företag ligger i framkant gällande 

digitalisering.  

 

En av utmaningarna som fanns vid analysarbetet av intervjumaterialet var att inte lägga in 

egna tolkningar och dra för snabba slutsatser utifrån respondenternas svar, då vi som 

författare var medvetna om vad vi med enskilda frågor hade för avsikt att kunna säga något 

om men respondenten kanske avsåg något annat med sitt svar. För att hantera den 

utmaningen så lästes transkriberingarna av båda författarna, och svaren från respondenterna 

tolkades utifrån det som diskuterats tidigare och senare under intervjun. Detta var också en 

ytterligare anledning till att vi löpande genomförde analys av det transkriberade materialet, 

för att se till så att intervjufrågorna var korrekt utformade i det avseende att svaren vi fick 

kunde användas i kommande analys och besvara studiens frågeställning. Avsikten med detta 

var att öka validiteten genom att respondenternas svar gav en rättvisande bild av revisorernas 

upplevelser av de nutida kraven inom revisorsyrket (Dalen, 2015; Bryman & Bell, 2017). 

 

För att underlätta analysarbetet så strukturerades materialet i enlighet med den teoretiska 

uppdelningen avseende nya förväntningar på revisorns kompetens, vilket var samma struktur 

som studiens intervjuguide (Bilaga 1) utgick från. Svaren på de respektive områdena från en 

intervju jämfördes sedan löpande med svaren från andra intervjuer och teorin. Materialet från 

intervjuerna delades sedan in utifrån hur respondenternas svar överensstämde med varandra 

eller skilde sig åt. I nästa steg analyserades vilken vikt respondenterna placerade vid de nya 

förväntningarna på kompetens, och om revisorerna ansåg att dessa är väsentliga att besitta i 

yrkesutförandet. För att avgöra när detta var fallet tillämpades konsensus, och för att nya 

förväntningar på kompetens skulle anses ha kompletterat de formella kompetenskraven så 

krävdes det att respondenterna uttryckt liknande åsikter kring att så faktiskt var fallet. Om 

konsensus uppnåddes skulle det kunna ge en indikation på att kompetenskraven kompletterats 

till att även innefatta ytterligare informell kompetens, men inte utan kvantitativ metod 

generaliseras till hela gruppen revisorer. Denna analys var sedan det som låg till grund för de 

slutsatser som drogs och som slutligen presenterades i studien.   
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4. Resultat av intervjustudier  

 

I resultatkapitlet redovisas resultaten från intervjuerna med studiens respondenter. 

Resultaten är uppdelade utifrån de fyra olika områdena som föreliggande studie fokuserar på 

utifrån de nya potentiella förväntningarna på revisorn. Dessa nya förväntningar 

presenterades i avsnitt 2.2 och består av informationsteknisk kompetens, social kompetens, 

etiska aspekter och analysförmåga.   

 

4.1 Förväntningar på informationsteknisk kompetens hos revisorn 

Respondent C, D, E och F nämner att det krävs grundkunskap i de verktyg som används, som 

exempelvis Excel men ingen av respondenterna menar att det är en förutsättning för att arbeta 

som revisor att vara mer kunnig inom IT, däremot poängterar alla att för att kunna genomföra 

en effektiv revision så krävs det kunskap och förståelse för kundens IT-system. Respondent E 

beskriver det som “...det kräver ju en förståelse om grovt hur IT-systemen fungerar och hur 

dom samarbetar med varandra, och den kollen gör vi ju i varje revision, alltså grovt 

kartlägger vilka IT-system har kunden och hur dom fungerar med varandra”. Respondent A 

menar att kunskapen om IT-system är viktigt men att det inte förväntas av revisorn att denne 

ska ha specifik kunskap om kodning, programmering eller alla funktioner i Excel, men 

respondent C nämner att det är en självklarhet att som revisor kunna grundläggande system 

och verktyg då dessa används i revisionen.  

 

Respondent D nämner att det löpande de fyra första åren ges utbildningar i IT, men 

respondent C säger att utbildning på deras företag främst riktar sig till juniora medarbetare. 

Respondent B menar att på hens företag så finns gott stöd i utbildningar, och att med 

introduktion av nya verktyg och arbetssätt så krävs det att medarbetarna utbildar och lär sig 

dessa. Respondent B, D och E kom in på revisionsteamens sammansättning kopplat till de 

tekniska kraven. Respondent E menar att revisionsbyråerna idag har börjat rekrytera personer 

med andra kunskaper jämfört med tidigare, bland annat för att hantera nya utmaningar 

kopplat till IT. Respondent B och D menar att revisionsteamens sammansättning kommer se 

annorlunda ut framöver, där en större del av teamet kommer att bestå av programmerare, 

systemvetare eller ingenjörer och en mindre del av teamet kommer att bestå av ekonomer. I 
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dagsläget säger respondent C och D att på deras företag ska det finnas minst en så kallad 

“super-user” som besitter mer avancerad kunskap inom IT medan övriga i teamet besitter mer 

basal kunskap. Respondent A och B nämner deras företags så kallade “Delivery Center” 

vilket är en avdelning i Lund som endast sysslar med standardiserade och automatiserade 

moment i revisionen. Exempelvis kontrollerar de att kundens skulder och bokförda saldon på 

konton överensstämmer mot engagemangsbesked från banker och de hjälper till med att 

stämma av redovisningskonton för att upptäcka eventuella avvikelser. De nämner att denna 

avdelning endast sysslar med dessa typer av moment och inte bedömer och utvärderar 

resultaten, vilket minskar kravet på att kunna dessa system hos den “vanliga revisorn”. En 

förutsättning för att kunna ta hjälp av denna avdelning är att materialet som ska granska kan 

tillhandahållas digitalt, vilket båda respondenterna menar är en av anledningarna till att deras 

företag uppmuntrar och uppmanar kunderna att leverera allt revisionsmaterial digitalt. Alla 

respondenter säger dessutom att IT-revision blir allt vanligare när komplexiteten i företagens 

interna system ökar, detta eftersom det krävs en särskild kompetens för att hantera denna 

komplexitet. Denna IT-revision är en del av den vanliga revisionen, men det är en särskild 

IT-revisor som genomför den och som bistår övriga revisionsteamet. 

4.2 Förväntningar på social kompetens vid en digitaliserad revision 

Respondent A och D säger att fokus med att digitalisera tidigare varit att ge säkrare 

revisionsbevis, men att de önskar att man i högre utsträckning kan använda granskningen av 

större mängder data för att ge ett mervärde till kunden. Detta kräver enligt respondenterna i 

första hand stöd i digitala verktyg för att visa det mervärde som skapas, vilket de anser är på 

gång men i dagsläget är bristfälligt. I andra hand kräver det en förståelse av insamlat material 

för att kunna presentera det på ett enkelt sätt för kunden. Respondent A uttrycker det som att  

“En del av analysen är att kunna visa vad man gjort för kunden också, vi har jättemånga bra 

program som kan göra väldigt bra saker men det är svårt att visualisera det…”  

 

Respondenterna är överens om att man nu kan genomföra revision mer på distans, 

exempelvis att kunden delar med sig av sitt material i delade mappar, vilket är 

eftersträvansvärt för att effektivisera revisionen. Respondent A och B nämner att i och med 

att de debiterar på timbasis så skapar det incitament både för kund och revisionsföretaget att 

kunna kommunicera digitalt. Respondent A och B upplever att exempelvis Skype eller 

Google Hangout fungerar tillfredsställande för kommunikation. Ingen av respondenterna 
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upplever egentligen att det ställs högre krav på dem att kommunicera digitalt, men respondent 

C nämner att det ibland krävs att man måste vara extra tydlig i kommunikationen när den sker 

digitalt för att säkerställa att kunden är med på vad revisorn menar. Respondenterna upplever 

att kontakten generellt ökat något i och med digitalisering, men att avstämningar gällande 

mindre komplexa frågor eller problem enkelt går att göra via telefon. Respondenterna 

upplever dock att de fortfarande i hög utsträckning träffar sina kunder i verkligheten, vilket 

de också upplever är något som uppskattas av kunderna. Respondent B upplever att det 

fortfarande är bäst att träffa kunderna i verkligheten, och respondent D upplever att revision 

är en bransch där relationer är viktigt vilket ofta kräver fysiska möten och interaktion ansikte 

mot ansikte.  

4.3 Nya etiska aspekter i en digital revisionsmiljö 

Respondenterna upplever inte att ett krav på större mängd data i vissa revisioner har försvårat 

arbetet. Kunderna måste tillhandahålla information för att revisionsföretaget ska kunna lämna 

en ren revisionsberättelse. Respondent A och B nämner dock att ett fåtal kunder varit 

motvilliga till detta, vilket enligt dem då kan tyda på att något faktiskt är fel och att företaget 

undanhåller information. Dock nämner respondent A, B, C och E att revisorn ibland måste 

anpassa sig till kunderna gällande informationsgivning. Respondent A betonar att det är   

 

“...viktigt att särskilja att det kanske är vissa saker som inte är möjliga av praktiska skäl. 

Det kanske är en dataanalys som vi vill göra men för att få fram den datan så måste 

företagets IT-avdelning jobba i tre veckor och då kanske det inte är praktiskt möjligt (att 

kunna få den informationen)...”.  

 

Respondent A nämner vidare att en viss flexibilitet finns, man kan släppa sådana krav men 

om det upplevs att det är viktigt att få en viss typ av data så kan man återkomma i god tid 

under revisionen för nästa år. Den stora utmaningen respondenterna upplever att 

digitaliseringen skapat gällande revisorns oberoende är att kundernas system blivit mer 

komplexa. Respondent D nämner att ett företag med högt IT-beroende och/eller som verkar i 

en riskfylld bransch kräver mer av en revisor, i synnerhet gällande företag med 

egenutvecklade plattformar som spelbolag. Hen nämner att om revisorn inte klarar av att 

förstå kundens system så blir det svårare att behålla oberoendet, då revisorn enklare kan bli 

förledd om förståelsen för verksamhetens IT-system inte finns. En aspekt av digitaliseringen 
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som respondent B upplever som positiv sett till oberoendet är att relationen mellan kund och 

revisor inte blir lika stark. Hen nämner att det anses föreligga vänskapshot om du arbetat med 

en kund i 10 år eller längre, men att detta hot elimineras med digitaliseringen. Hen menar att 

revisorn aldrig kommer kunna “...få samma relation med en kund som du är helt digital med 

som någon du träffar face-to-face varje år”. 

4.4 Analysförmågans betydelse vid en effektiviserad revision 

Alla respondenter är överens om att datainsamlingsprocessen har förbättrats och 

effektiviserats avsevärt, under senare tid i synnerhet genom att kunderna i högre utsträckning 

börjat leverera material digitalt. Respondent A och B säger att möjligheten de har att använda 

sin byrås Delivery Center ytterligare har effektiviserat datainsamlingen och gjort att revisorn 

har mer tid över till annat. Alla respondenter säger att den effektivisering av datainsamling 

som digitaliseringen har bidragit till har gjort att fokus för revisorn har flyttats mer mot 

djupare analyser av revisionsmaterialet. Vidare menar respondenterna att det idag finns 

verktyg som kan hjälpa till med dessa analyser men att användandet av dessa också ställer 

krav på revisorn, och då inte bara i form av tekniska krav utan även krav på att kunna tolka 

resultaten från analyserna. Respondent F uttrycker att “Idag har vi alla möjligheter att ta 

fram och utföra analyser på alla möjliga olika sätt med våra olika verktyg, men du behöver 

också ha kompetens och förmåga att förstå vad som faktiskt är intressant att titta på och vad 

resultaten från den utförda analysen faktiskt säger”. Vidare menar respondent E och F att de 

stora möjligheterna som nu finns att utföra många olika former av analyser också innebär att 

revisorn behöver kunna anpassa sig från uppdrag till uppdrag gällande vad som faktiskt ska 

granskas och vart fokus ska riktas. 

 

Respondent C och D tycker att det är eftersträvansvärt att genomföra en bättre riskbedömning 

och granskning för att säkra fler revisionsbevis. Respondent D nämner att de har möjlighet att 

göra avvikelseanalyser på alla transaktioner, vilket ställer högre krav på revisorns förmåga. 

Hen nämner vidare att det blir en förflyttning från stickprovsundersökningar på populationer 

till att program automatiskt kan ta fram avvikelser och sen kollar man på alla dessa vid 

granskningen. Revisorn har också möjlighet att fungera mer som en controller till kunden 

enligt respondent D, exempelvis analysera specifika produkter och ge råd utefter vad 

datamaterialet visar. Respondent B och C upplever att de i och med ett effektiviserat 
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utförande har möjlighet att vara mer “professionell revisor”, exempelvis ägna sig mer åt 

analys, rådgivning och slutliga bedömningar.  
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5 Analys 

 
Analyskapitlet utgår från de nya förväntningar på revisorns kompetens som presenterades i 

avsnitt 2.2. Dessa jämförs med resultaten från intervjuerna med revisorerna i avsnitt 4 för att 

analysera huruvida de nya förväntningarna som presenterats har lett till nya informella 

kompetenskrav som idag ställs på revisorn. 

 

5.1 Informationsteknisk kompetens 

Det kan uttydas att det krävs en förståelse för kundens IT-system för att kunna genomföra en 

effektiv revision idag. Respondenterna nämner att revisorn måste ha en förståelse för hur 

tillförlitlig informationen som kommer från dessa IT-system är, vilket, i enlighet med 

Vasarhelyi et al. (2010), kräver en förståelse för principer relaterade till IT. Respondenterna 

nämner att det krävs grundkunskaper i de verktyg som används vid revisionen, exempelvis 

Excel och de redovisningsprogram kunden använder, vilket överensstämmer med Greenstein-

Proschs et al. (2008) tanke om att revisorn måste utveckla en förståelse för grundläggande 

mjukvara som används vid revisionen. Respondenterna upplever dock att revisorn idag inte 

behöver besitta mer avancerad kunskap i verktyg som kan användas i revisionen. Vasarhelyi 

et al. (2010) säger att revisorn i takt med utvecklingen behöver mer avancerad förståelse för 

mjukvara och hur denna kan användas för att bland annat genomföra avvikelserapportering 

och datamanipulation för att exempelvis ge säkrare revisionsbevis. Respondenternas svar 

indikerar att denna framtidshypotes ännu inte infriats.  

 

Respondenterna säger att den enskilda revisorn inte behöver vara IT-expert, vilket motsäger 

Brazel och Agoglia (2007), utan det räcker med att kunskapen om mer avancerade 

tillvägagångssätt finns hos en eller ett fåtal medlemmar av ett revisionsteam. Respondent C, 

D och F nämner att det på deras företag helst ska finnas minst en “super-user” i varje 

revisionsteam, vilken har en djupare förståelse för revisionsverktyg och hur de används. 

Dessutom behövs det i många fall genomföras en IT-revision, och den som genomför denna 

behöver mer avancerad kunskap om IT-system. Respondent B och D diskuterade också 

revisionsteamens sammansättning, och att utvecklingen går mot att dessa förändras och att 

fler i teamet besitter mer avancerad IT-kompetens, men att dessa nödvändigtvis inte måste 
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vara ekonomiutbildade revisorer utan kan ha en annan bakgrund. Enligt respondent E så har 

revisionsbyråerna redan idag börjat rekrytera personer med andra kunskaper jämfört med 

tidigare för att klara av nya utmaningar som kommer med digitaliseringen. Detta är i enlighet 

med Appelbaum et al. (2017) som säger att revisionsföretagen har börjat och kommer att 

fortsätta rekrytera personal med annan bakgrund än ekonomi. Att nya kompetenser 

efterfrågas inom revisorsyrket bekräftas också genom de nya utbildningskraven för blivande 

revisorer som kom 2018, där en av motiveringarna till de ändrade kraven var just att det 

behövs nya kompetenser inom revisorsprofessionen (Revisorsinspektionen, 2018) 

 

Den interna utbildningen av revisorer sker löpande, och då främst med fokus på att lära sig de 

program och verktyg som används i revisionen. Den avancerade utbildningen är inte ett måste 

utan sker främst av mer intresserade individer, exempelvis de “super-users” som nämnts 

ovan. Utbildning för att få mer avancerad kunskap och bli mer av en expert inom IT är 

således något som ges, men denna avancerade utbildning ges dock inte genomgripande till 

alla revisorer utan endast till ett fåtal. Detta bekräftar bilden Lombardi et al. (2014) lagt fram 

gällande löpande utbildning av revisorer för att uppnå expertis inom IT, men alltså endast för 

en del av revisorerna. Respondenterna menar att revisorn behöver ha god kunskap om 

kundens verksamhet och branschen den verkar inom, och med mer komplexa system hos 

kunden är det väsentligt för revisorn att förstå dessa system för att utföra en bra revision. För 

att få denna förståelse krävs en basal kunskap om IT-system. Mer avancerad kunskap är dock 

inget som anses behöva besittas av alla revisorer idag, utan det räcker med att en eller ett fåtal 

i varje revisionsteam besitter sådan kunskap. Det upplevda kompetenskravet gällande 

informationsteknisk kompetens hos den enskilda revisorn sträcker sig således till en basal 

nivå, men i dagsläget inte till en mer avancerad sådan. I studiens analysmodell (Figur 1) 

skulle detta tydliggöras genom att den basala informationstekniska kompetensen blir en del 

av de informella kompetenskraven.  

5.2 Social kompetens 

Mycket av kommunikationen sker idag digitalt, även om alla respondenter upplever att 

kunderna generellt föredrar fysiska möten. Respondent A och B nämner dock att möjligheten 

till virtuella möten skapar incitament att kommunicera digitalt genom att det effektiviserar 

revisionen, vilket sparar både tid och pengar. Detta är i linje med med förutsägelsen från 

Vasarhelyi et al. (2010) om att revision kommer utföras mer på distans då det effektiviserar 
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arbetet. För att på ett effektivt sätt kunna förmedla vad som gjorts under revisionen och 

illustrera detta för kunden upplever respondenterna att det krävs ett stöd i de digitala 

verktygen, vilket de anser är på gång men i dagsläget är stödet bristfälligt. Respondent A och 

D nämner att på deras företag så görs mycket arbete som skulle kunna kommuniceras till 

kund men att de generellt är dåliga på att visa upp det, vilket skulle kunna ha sin grund i 

bristerna på digitalt stöd. Respondenternas uppfattning är att mer av de analyser som görs 

kommer kunna kommuniceras till kund, vilket kan komma att ställa nya krav på revisorn i 

enlighet med Westermann et al. (2015) som menar att när arbetet sker mer digitalt och 

datamängden samt möjligheten att göra mer extensiva analyser ökar så krävs det att revisorn 

har sådan virtuell social kompetens för att pedagogiskt förklara dessa för att ge förståelse till 

och skapa mervärde för kunden. I dagsläget är dock uppfattningen att detta inte är ett krav 

som ställs på revisorn. 

 

Ingen respondent upplever att digital kommunikation skapat större problem, förutom att de 

ibland behöver vara extra tydliga när de inte träffar kunden i verkligheten. Nya förväntningar 

på revisorn gällande virtuell social kompetens kan därför inte anses ha kompletterat de 

formella kompetenskraven. Kunden och revisorn träffas fortfarande i hög utsträckning 

fysiskt, och respondent B nämner exempelvis att revision är en relationsbransch där mötet 

med kunden är av stor vikt. I den digitala kommunikationen har inte kunnat identifieras några 

särskilda problem, och det är därför inte fallet att revisorn i dagsläget behöver lära sig att 

anpassa sin kommunikation efter digitaliseringen. Respondent B nämner att det snarare kan 

vara tvärtom, att revisionen går mot mindre kommunikation. Ett exempel respondenten 

nämner är att kunden och revisorn delar mappar och att det därför inte behövs någon 

nämnvärd kommunikation. Något som kunnat identifieras som ett problem är däremot att 

kommunicera analyser till kunden, vilket dock har att göra med att revisorn saknar verktyg 

för detta snarare än att den virtuella sociala kompetensen är för låg. 

5.3 Etiska aspekter 

Ingen av respondenterna uppfattar att det egentligen finns ett motstånd från kunderna att dela 

med sig av information vid en mer extensiv granskning eftersom revisorn måste få tillgång 

till det material denne vill ha för att kunna lämna en ren revisionsberättelse. Vasarhelyi et al. 

(2010) tankar om en problematik gällande informationsgivning från kund till revisor delas 

således inte av respondenterna. Problem att utföra en mer omfattande granskning kan snarare 
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uppstå vid de tillfällen då detta kräver mycket jobb och är tidskrävande för kunden att få fram 

det materialet som revisorn vill granska. Vid sådana situationer uttrycker respondent A, B, C 

och E att revisorn behöver vara tillmötesgående och kunna anpassa sig efter kundens 

förutsättningar. Det blir i dessa situationer för revisorn en avvägning mellan att vara 

tillmötesgående mot kunden men samtidigt också behålla oberoendet och granska den 

mängden data som revisorn själv anses krävs för att kunna känna sig säker i sin bedömning 

och ge en rättvisande bild av företaget.  

 

Mer avancerade IT-system hos kunderna innebär att det krävs större förståelse hos den 

revisor som ska granska systemen i fråga. Respondent A framhöll som ett exempel att 

rapporter från dessa mer avancerade system kan vara svåra att tolka om revisorn inte förstår 

hur systemen är uppbyggda, vilket framförallt blir fallet om kunderna har system som de har 

designat och byggt upp på egen hand. Om revisorn då inte kan granska systemen och 

informationen dessa genererar på egen hand utan behöver förlita sig på hjälp från kunden kan 

tillförlitligheten i informationen begränsas och revisorns oberoende bli ifrågasatt. Revisorns 

omdömesförmåga blir då av stor vikt för att behålla sitt oberoende vilket är något som även 

Lombardi et al. (2014) lyfter fram. Något som har framkommit vid intervjuerna är att 

oberoendet är starkt förknippat med informationsteknisk kompetens och om den inte finns, 

iallafall i viss utsträckning, så riskerar revisorn att bli förledd av kund och därmed förlora 

oberoendet.   

 

Respondent B framförde en intressant aspekt kopplat till etik och revisorns oberoende, där 

detta oberoende kan tänkas stärkas då den personliga kontakten med kund minskar till följd 

av ett allt mer digitaliserat revisionsutförande. Vid kundrelationer som sträcker sig över en 

längre tidsperiod menar respondent B att det brukar talas om att en risk för så kallade 

vänskapshot uppkommer eftersom revisor och kund kan bygga upp en relation som inte bara 

är av professionell och yrkesmässig karaktär utan den blir också delvis av vänskapskaraktär. 

Om de personliga mötena mellan kund och revisor minskar eller försvinner då kontakt och 

datautbyten sker digitalt blir det svårare att bygga upp en vänskap menar respondent B, vilket 

gör att vänskapshotet minskar och revisorns oberoende stärks. Dock är alla respondenterna 

inne på att de allra flesta kundrelationerna idag fortfarande innefattar personliga kontakter.                   
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5.4 Analysförmåga 

Respondenterna upplever att en effektivisering av datainsamlingen bidragit till att man 

förflyttat fokus från stickprovsundersökningar till en djupare analys av allt revisionsmaterial, 

och då framförallt i form av avvikelseanalyser. Detta överensstämmer med Vasarhelyi et al. 

(2010) som menar att revisorn behöver flytta fokus till att förstå större mönster i 

revisionsdatan. Appelbaum et al. (2017) nämner att denna mer extensiva granskning ställer 

höga krav på revisorns analytiska förmåga och kunskaper att använda analytiska hjälpmedel. 

Flera av respondenterna betonar att det inte bara gäller att kunna de program som används, 

utan även förstå och tolka den information som genereras från dessa. Respondenterna nämner 

vidare att det är viktigt att ha förmåga att förstå vilka analyser som kan användas vid vilka 

uppdrag. Respondent D nämner att revisorn i och med digitaliseringen har möjlighet att 

fungera som kundens controller genom att ge rådgivning, vilket ger en bild av att 

revisionsyrket hybridiserats i enlighet med Appelbaums et al. (2017) hypotes. Samtliga 

respondenter uppgav att de har möjlighet att ägna sig mer åt analys i arbetet när tid frigörs 

som en följd av en effektiviserad datainsamlingsprocess. Idag utförs också granskningar av 

en större datamängd, vilket respondenterna menar ställer höga krav på analysförmåga hos 

revisorn. I studiens analysmodell (Figur 1) skulle detta innebära att respondenternas 

upplevelser indikerar att de formella kompetenskraven har kompletterats med en ökad 

analysförmåga hos revisorn som ett informellt kompetenskrav. 
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6 Slutsats 
 

 

Nedan diskuteras studiens slutsatser med en återkoppling till analysmodellen och en 

modifierad analysmodell presenteras. Därefter ges förslag till framtida forskning med 

utgångspunkt i studiens resultat. 

 

6.1 Diskuterande slutsats 

Revisionsbranschen är inne i en intressant transformationsfas, där nya arbetssätt och verktyg 

kan underlätta revisionen genom effektivisering och kan skapa möjlighet till mer omfattande 

och djupare analyser. Det har i litteraturen diskuterats att dessa nya arbetssätt och verktyg 

skapar nya förväntningar på vad revisorn faktiskt ska behärska i sin yrkesroll, vilket 

kompletterar den formella bilden av dennes kompetenskrav. Denna studie ämnade besvara 

hur yrkesverksamma revisorer upplever att nya förväntningar i form av informationsteknisk 

och social kompetens, etiska utmaningar och analysförmåga som introducerats med 

digitaliseringen har kompletterat revisorns formella kompetenskrav. 

 

Förväntningar på informationsteknisk kompetens upplevs ha kompletterat kompetenskraven 

gällande den kunskap som revisorn anses behöva besitta. Det är hos respondenterna tydligt att 

om revisorn inte innehar basal informationsteknisk kompetens så kommer revisionen inte bli 

tillfredsställande, och risk för fel föreligger då. Grundläggande kunskap om IT-system är 

väsentligt för att avgöra tillförlitligheten på informationen dessa genererar, och om inte 

revisorn klarar av detta så är det möjligt att denne inte gör korrekta utlåtanden om kundens 

verksamhet och räkenskaper. Det framgår dock att det knappast upplevs vara en förutsättning 

att inneha mer avancerad kunskap inom IT för att kunna arbeta som revisor, vilket tydliggörs 

genom att inte alla revisorer på företagen får mer avancerad IT-utbildning utan endast ett 

fåtal. Detta innebär att revisionsteamen fått en annorlunda sammansättning, en eller ett fåtal 

som är särskilt kunniga inom IT bistår ofta teamet eller andra team gällande IT-relaterade 

frågor. I analysen framkommer det inte några tydliga kommunikationssvårigheter i och med 

digitaliseringen, detta beror förmodligen delvis på att det fortfarande är vanligt med fysiska 

möten och att den kommunikation som sker virtuellt är okomplicerad. Det kan således inte 

anses att förväntningar som uttryckts gällande social kompetens hos revisorn kompletterat 
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dennes formella kompetenskrav. Gällande etiska utmaningar kopplat till revisorns oberoende 

så framkommer det att den informationstekniska kompetensen är väsentlig, exempelvis att 

förstå kundens system. Klarar revisorn inte detta så kan denne inte bedöma tillförlitligheten i 

informationen, och riskerar då att bli förledd av kunden och mista sitt oberoende. Det 

framkommer dock att revisorns kompetenskrav inte förändrats genom etiska aspekter i form 

av informationsgivning, kunden måste i slutändan tillhandahålla den information som krävs 

för att revisorn ska kunna ge en ren revisionsberättelse. Vår analys visar att med en mer 

effektiv datainsamling så ökar kraven på revisorns analysförmåga, revisorn behöver förstå 

och analysera mönster i större mängder data och i högre utsträckning. Mer data innebär att 

det förväntas att revisorn i högre grad förhåller sig kritisk och klarar av att göra bedömningar 

på en större mängd material. Detta leder fram till en modifierad analysmodell där nya 

förväntningar på revisorn som presenterats i forskningen i form av basal informationsteknisk 

kompetens och ökad analysförmåga nu enligt denna studie kan anses utgöra informella 

kompetenskrav. 

 

 

Figur 2: Modifierad analysmodell 

 



 

32 

 

Sammanfattningsvis kan det uttydas att informationsteknisk kompetens på basal nivå upplevs 

ha blivit en del som kompletterar revisorns formella kompetenskrav, och att en 

grundläggande förståelse för detta krävs för att revisorn ska kunna behålla sitt oberoende. I 

detta fanns det konsensus hos respondenterna. Däremot upplevs det idag inte finnas några 

förväntningar på den enskilde revisorn att besitta mer avancerad informationsteknisk 

kompetens. Inte heller nya förväntningar på social kompetens eller förväntningar kopplade 

till nya etiska aspekter upplevs vara något som kompletterat revisorns formella 

kompetenskrav. Förväntningar på ökad analytisk förmåga upplevs vara något som är viktigt 

för revisorn för att kunna förhålla sig professionellt skeptisk, och denna förmåga har således 

kompletterat det formella kompetenskravet. 

 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Av denna studie har det framkommit att revisorns formella kompetenskrav delvis har 

kompletterats gällande informationsteknisk kompetens och förväntningar på ökad 

analysförmåga. Några av respondenterna tog under intervjutillfällena upp revisionsteamens 

sammansättning och det faktum att utformningen på dessa har börjat att förändras. 

Revisionsbyråerna har börjat rekrytera medarbetare med annan bakgrund än ekonomi och 

med en annan utbildning, exempelvis programmerare och ingenjörer då dessa innehar 

kompetenser som byråerna eftersöker. Det är också delvis mot bakgrund av detta som 

Revisorsinspektionen har valt att ändra utbildningskraven för blivande revisorer, för att 

möjliggöra nya vägar in i revisorsprofessionen. Detta kan innebära att ekonomiutbildade 

revisorer kommer att utgöra en mindre del av revisionsteamen, till förmån för revisorer med 

en annan utbildningsbakgrund. Av den anledningen är det intressant att undersöka 

revisionsteamens befintliga sammansättning och hur denna sammansättning kan tänkas 

komma att förändras över tid. Det bör också, med tanke på den snabba omvandlingen av 

yrket som digitaliseringen innebär, vara av intresse att inom några år undersöka hur teamen 

då faktiskt ser ut och vad de olika individerna i teamet har för arbetsuppgifter. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

● Vill du vara anonym i denna intervju? 

● Är det okej för dig att intervjun spelas in? 

● Vad har du för utbildning? 

● Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? 

● Vad har du för position på företaget? 

●  Är du auktoriserad revisor? 

  

Digitalisering 

Vi kommer börja prata lite mer generellt om digitalisering och sen återkomma till det genom 

intervjuns olika delar. 

 

1. Vad är digitalisering för dig? 

2. Anser du att det pågår en digitalisering av revisionsbranschen? I så fall, hur märks det? 

3. Anser du att digitalisering och digitala verktyg påverkat hur du utför ditt arbete? I så fall, 

kan du ge något exempel? 

  

 

Utförande 

Nu kommer vi tala mer om ett förändrat utförande av arbetet och hur detta har påverkat dig, 

och då i fråga om förväntningar på informationstekniska och sociala kompetenser som 

kommit med digitalisering. Med utförande menar vi här utförandet av själva revisionen, 

exempelvis val av väsentlighetsnivå, utvärdering av risker och val av data som insamlas. 

 

4. Kan du ge ett exempel på en typsituation i revisionsprocessen där utförandet har påverkats 

av digitaliseringen? 

5. Skulle du säga att nya arbetssätt eller ett förändrat utförande av revisionen lett till 

förväntningar på informationsteknisk och social kompetens på dig som revisor? 

6. Påverkas dessa förväntningar beroende på om du jobbar ensam eller i grupp? 
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Nya förväntningar på revisorns kompetens och hur dessa kompletterat de formella 

kompetenskraven 

  

Lämplig kunskap och förmåga 

Nu kommer vi att tala mer om informationsteknisk och social kompetens och vilka nya 

förväntningar på denna digitalisering bidragit till. Med informationsteknisk kompetens 

menar vi här kunskap om IT-system och förståelse för program och verktyg som kan 

användas i revisionsprocessen. Med social kompetens menas förmåga att kunna interagera 

och kommunicera digitalt. 

 

Informationsteknisk kompetens 

7. Hur upplever du att den generella kompetensnivån gällande IT ser ut hos er? 

8. Vilka förväntningar har dina kunder på din IT-kompetens? Vilka förväntningar har din 

arbetsgivare på din IT-kompetens? 

9. Har digitaliseringen påverkat vilka kunskaper om dina kunders interna system du som 

revisor måste besitta? 

10. Utifrån det som har diskuterats hittills, skulle du säga att det är en förutsättning att vara 

kunnig inom IT för att kunna arbeta som revisor? 

 Social kompetens 

11. Hur genomför du kundmöten idag? Träffas ni ofta på kontoret/hos kunden eller sker dessa 

möten virtuellt? 

12. Om kommunikationen med kunder har förändrats: hur påverkar detta dig? 

13. Skiljer sig kommunikationsformen beroende på vad för typ av kundärende som 

avhandlas? 

14. Hur ser kundernas förväntningar ut gällande frekvensen av kontakt med er som revisor? 

15. Upplever du att du har gott stöd i digitala verktyg för att presentera resultat för och 

kommunicera med kunder? Är det någon gång kundernas önskemål/förväntningar på digital 

kommunikation inte gått att besvara? 

  

Etiska aspekter och oberoende 

Etik har vanligen definierats som oberoende men med digitalisering kan nya utmaningar 

introduceras. Exempelvis problem relaterade till informationsgivning och den mängd data 

kunden vill ge revisorn. 
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16. Digitalisering kan bidra till att man kan granska större mängder revisionsdata. Är detta en 

möjlighet ni idag utnyttjar? Hur påverkar detta revisorn? 

17. När utnyttjar ni denna möjlighet? Skiljer det sig mellan olika kunder? Skiljer det sig 

mellan olika processer i revisionen? 

18. Hur går detta till? Har kunden möjlighet att påverka vilken och hur mycket data som 

granskas? 

19. Har du kunnat identifiera några problem i detta? Har du upplevt ett motstånd från kunder 

att utföra en mer omfattande granskning? 

20. Nu ska vi lämna etik men innan vi gör det vill vi återknyta till digitaliseringen: Har 

digitaliseringen gjort att ni behövt ändra ert arbetssätt utifrån kundernas behov? I så fall, har 

detta inneburit några utmaningar? 

  

Analysförmåga 

Nu går vi in på sista området som handlar om revisorns analysförmåga kopplat till 

digitalisering. Med analysförmåga menar vi här att revisorn kan förstå och se mönster i 

större mängder data och på så sätt kan dra korrekta slutsatser om den finansiella 

rapporteringen. 

 

21. Skulle du säga att arbetsmomentet med datainsamling har effektiviserats genom 

digitaliseringen? Om svaret är ja, vart riktas revisorns tid och fokus istället? 

22. Vi har tidigare diskuterat möjligheten att granska en större mängd data. Hur påverkar 

detta revisorn gällande bedömningen av ett sådant mer omfattande datamaterial? 

23. Vilka förmågor upplever du behövs hos revisorn vid en mer extensiv revision? 

24. Finns det något ytterligare du vill tillägga gällande digitalisering och analytisk förmåga? 

25. Finns det något vi behandlat tidigare under intervjun eller någon annan aspekt av 

digitaliseringen du skulle vilja beröra ytterligare? 

 

 

 

 


