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Sammanfattning  
 
Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna som påverkar samhället och den 
snabba utvecklingen förändrar revisionsbranschen och revisorns sätt att arbeta. 
Förändringen ställer nya kompetenskrav på revisorn vilket resulterar i ett gap mellan 
existerande högskoleutbildningar och revisionsbranschen. Digitaliseringens framfart 
har således lett till en ökad oro kring hur högskoleutbildningar på ett effektivt sätt 
förbereder studenter för revisorsyrket. Hur förändrade kunskapskrav i 
revisionsbranschen kommer påverka högskolornas ekonomutbildningar är ur svensk 
kontext ett relativt outforskat område och uppsatsen bidrar med tidsrelevant forskning 
till det existerande forskningsgapet. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur 
ekonomutbildningar vid svenska högskolor och universitet kan komma att förändras 
med anledning av digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen. Vidare syftar 
uppsatsen till att undersöka bakomliggande mekanismer som hindrar och möjliggör 
en förändring för att skapa förståelse för fenomenet. Studien anammar en kvalitativ 
studie som, baserad på intervjuer med auktoriserade revisorer, respondenter från 
akademin samt en intervju med redovisningsspecialisten Pernilla Lundqvist, besvarar 
studiens problemformulering: Hur kan den svenska ekonomutbildningen med 
inriktning revision komma att förändras för att överensstämma med de nya 
kunskapskraven i branschen som digitaliseringen medför? Resultatet visar att 
digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen har förändrat kunskapskraven för 
revisorn och att högskolornas ekonomutbildning inte lever upp till efterfrågade 
kunskapskrav i branschen. IT-kompetens och analytiska kunskaper inom affärssystem 
blir nyckelkompetenser för aspirerande revisorer i framtiden. Studien identifierar 
framstående problemområden som hindrar en nödvändig utveckling av 
ekonomutbildningens digitala resa; en avsaknad förståelse för professionernas logiker 
och bakomliggande institutionella mekanismer som skapar tröghet på högskolorna.  
 
Nyckelord: Digitalisering, revisionsbranschen, akademisk utbildning, utbildningsgap, 
institutionell tröghet, professionslogik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Digitalization is one of the most powerful driving forces that affects the society and 
the rapid progress changes the audit industry and the auditor’s work situation. The 
change requires new qualifications for the auditor which creates a gap between the 
current academic educations and the audit industry. Thus has the development of 
digitalization led to an increased concern regarding the academic education and how 
it prepares students for the audit industry in an efficient way. How the altering 
qualifications requirements in the audit industry will affect the economic education 
given by universities is in a Swedish context a relatively unobserved field and this 
study contributes with time-relevant research to the existing research-gap. The 
purpose of this study is to describe how the economic education given by the Swedish 
universities may change due to the progress of digitalization in the audit industry. 
Furthermore, this study aims to examine underlying mechanisms that prevent and 
enable a change in order to understand the phenomenon. This study embraces a 
qualitative method, based on interviews with authorised auditors, respondents from 
the universities and the accounting specialist Pernilla Lundqvist, that answers the 
research question: How can the Swedish economic education with auditing focus 
change in order to conform with the new required qualifications in the auditing 
industry that digitalization brings? The result shows that the impact of digitalization 
in the auditing industry has changed the requirements of the auditor and that the 
economic education given by universities does not meet up to the required 
qualifications of the industry. IT-knowledge and analytic competences in information 
systems will be key-competences for future auditors. The study identifies prominent 
problem areas that prevent a necessary development of the economic education's 
digital journey; a lack of understanding for the professions’ logic and underlying 
institutional mechanisms that creates inertia at the universities. 
 
Key words: Digitalization, auditing industry, academic education, educational gap, 
institutional inertia, professions’ logic 
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1. Inledning  
 
Uppsatsens syfte är att beskriva hur ekonomutbildningar vid svenska högskolor och 
universitet kan komma att förändras med anledning av digitaliseringens påverkan på 
revisionsbranschen. Följande avsnitt förklarar digitaliseringens påverkan på 
revisionsbranschen som leder till ändrade kunskapskrav för yrket och hur detta 
relateras till högre ekonomutbildningar. 
 
1.1 Bakgrund  
Effekterna av en slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag innebär en ökad 
efterfrågan på studenter med en annan inriktning än redovisning (Axelsson, 2009). 
Den snabba utvecklingen av digitalisering leder också till en ökad efterfrågan på 
andra kompetenser. För att revisionsbranschen ska utvecklas i takt med 
digitaliseringen bör nyexaminerade ekonomstudenter ha en relevant utbildning som 
motsvarar de behov som finns i branschen. 
  
Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i november 2010 i syfte att 
minska kostnader för företagen (Justitiedepartementet, 2010).  Enligt 9 kap. 1 § 
Aktiebolagslag (ABL) (2005:552) omfattar revisionsplikten de bolag som uppfyller 
minst två av följande villkor: fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i 
balansomslutning och mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning. Detta innebär att 
drygt 70 procent av svenska aktiebolag inte omfattas av revisionsplikten vilket leder 
till minskad efterfrågan på traditionell revision. Internationella skandaler som skakat 
affärsvärlden har dock medfört en önskan av mer tillsyn på börsnoterade bolag genom 
ytterligare reglering (Carrington, 2014.). Finansiella marknader med hög tillit och 
förtroende mellan aktörer är mer funktionella och effektiva än marknader med låg 
tillit (Barlaup, Iren Drønen & Stuart, 2009). 
  
I Kairos Futures rapport Framtidens rådgivning, redovisning och revision - en resa 
mot 2025 (2013) som gjorts på uppdrag av FAR presenteras de utmaningar som 
revisionsbranschen står inför de närmsta åren. Studien visar att branschen kommer 
förändras kraftigt med tanke på den snabba utvecklingen som digitalisering och 
automatisering medför. Revisionen kommer sannolikt representera en mindre del av 
branschen medan rådgivning blir det viktigaste området. Redovisningstjänster 
kommer fortsättningsvis att vara en viktig del av branschen.  Däremot kommer 
automatiseringen påverka även här. Genom ett bättre utnyttjande av teknologiska 
lösningar finns det möjlighet till effektivisering och förbättringar i samtliga delar 
(Andersson & Engström, 2017). 
  
Rapporten Nyckeln till framtiden - framtidens redovisning, revision och rådgivning i 
det digitala landskapet (2016), också utgiven av Kairos Future på uppdrag av FAR, 
visar att människor vid flertalet tillfällen försökt hindra eller ifrågasätta värdet av ny 
teknik. Utvecklingen av tekniken och dess framfart innebär att kunskapsintensiva 
branscher ersätts av robotar då tekniken tänker snabbare än vad människan gör. För 
att behålla konkurrenskraft på marknaden måste vi lära oss tekniken, förstå för- och 
nackdelar samt använda den till samhällets bästa (ibid.). 
 
 
 



 
 

 

2 

1.2 Problemdiskussion 
Trots att revisionsmarknaden förutspås att minska i framtiden har detta inte avspeglats 
i revisionsbyråernas tillväxt. Under 2017 anställde de sex största revisionsbyråerna 
2100 personer varav drygt 1300 personer var nyexaminerade. Många 
ekonomstudenter anställs redan innan de tagit examen (Civilekonomerna, 2017). 
Däremot är omsättningshastigheten på personal hög i revisionsbranschen. Frasen “Up 
or Out” speglar branschen och betyder med andra ord att de som inte gör karriär 
förväntas byta jobb.  Revisionsbyråerna behöver trots detta sällan säga upp anställda 
utan de lämnar självmant (Carrington, 2014). En studie presenterad av Gertsson, 
Sylvander, Broberg och Friberg (2017) visar att en vanlig förekommande orsak till att 
yngre medarbetare lämnar branschen är låga uppfattningar om yrket. Arbetet upplevs 
inte som meningsfullt och anses sakna status och prestige. Många upplever också att 
yrket inte bidrar till någon samhällsnytta. En annan anledning kan vara de låga 
ingångslönerna. Enligt Civilekonomens lönestatistik hör ingångslönen i revisions- och 
rådgivningsbranschen till bottenskiktet. En högre lön är svårt att kräva eftersom 
många av de som anställs är unga och inte har någon tidigare arbetserfarenhet inom 
yrket. Detta i kombination med den långa karriärtrappan som finns i 
revisionsbranschen, vilken innebär minst tio år inom yrket för att bli delägare, 
påverkar yrkets attraktivitet (Revisorsinspektionen, 2017). 
  
I takt med digitaliseringens utveckling förändras förväntningarna på revisorsyrket 
(Jackling & De Lang, 2009) och revisionsbranschen står inför en tuff utmaning: att 
utvecklas i samma takt som digitaliseringen (Kairos Future, 2013). Digitaliseringens 
utveckling gör det möjligt för företag att effektivisera sina processer och genom 
implementering av nya system kunna presentera information i realtid (Rezaee, 
Sharbatoghlie, Elam & McMickle, 2002). Allt mer information lagras digitalt (El-
Masry & Reck, 2008) vilket kräver att revisorn ska kunna hantera de digitala verktyg 
som behövs för att genomföra revisionen (Braun & Davis, 2003). Saknas denna 
kunskap anses man inte kunna verka som rådgivare i branschen (Chang & Hwang, 
2003).  Informationsteknik (IT) och digitalisering bör därför vara grundläggande 
kunskap för att följa med i den utveckling som branschen står inför (Spraakman, 
O’Grady, Askarany & Akroyd, 2015). 
  
Digitaliseringens framfart har lett till en ökad oro kring hur högskoleutbildningar på 
ett effektivt sätt förbereder studenter för revisorsyrket och de utmaningar som följer 
med ny teknik. Det är viktigt att skolorna och revisionsbyråerna samarbetar för att på 
bästa sätt förbereda framtida revisorer för det verkliga arbetet (Chang & Hwang, 
2003). Kursinnehåll och läroplaner drivs inte av marknadens krav utan av akademins 
intressen. Av många ses de också som för smala, föråldrade och oväsentliga 
(Howieson, 2003). I Sverige finns ingen yrkesutbildning inom revision, istället 
anställs många revisorsassistenter med en relevant ekonomutbildning som uppfyller 
Revisorsinspektions (RI) föreskrifter. Utbildningssystemet för revisionsbranschen är i 
dagsläget inte anpassat till de behov som följer med digitaliseringen. Framförallt 
saknas efterfrågad kompetens inom IT. Detta i kombination med en otydlig 
ansvarsfördelning mellan revisionsbyråer och akademi gör att branschen ställs inför 
ett problem (Revisorsinspektionen, 2017). Arbetsgivare, experter och akademiker 
inom området har under många år riktat kritik mot nuvarande ekonomutbildningar 
som anses misslyckas med att utrusta studenter med de kompetenser som krävs för 
den moderna affärsvärlden (Bui & Porter, 2010; Webb & Chaffer, 2016). Gapet 
mellan universitetens utbildningar och den digitala revisionsprocessen poängterades i 
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uppsatsen Digitalisering och automatisering av revision - Hur kan den påverka samt 
hanteras av branschen? skriven av Engström och Andersson (2016). Inför vår uppsats 
gjordes en förstudie med Engström som då förklarade gapet som ett stort problem och 
att det finns en risk att studenterna inte är tillräckligt förberedda för arbetslivet om det 
inte sker en förändring av ekonomutbildningen. Engström menar att det uppstår ett 
kunskapsgap mellan vad branschen efterfrågar jämfört med vad skolan kan leverera i 
takt med att digitaliseringen förändrar yrket.   
  
Tidigare forskning 
Studier visar att digitalisering förändrar revisionsbranschen (Chang & Hwang, 2003; 
Jackling & De Lang, 2009) och att revisorer behöver bygga på sin kunskapsbas inom 
IT (Tarek, Mohamed, Hussain & Basuony, 2017; Janvrin & Watson, 2017). Till följd 
av digitaliseringens utveckling uppstår ett gap mellan revisionsbranschen och 
Sveriges högskoleutbildningar. Diskussioner har förts om att nuvarande utbildning 
därför bör förändras för att bättre stämma överens med branschen (McKinney, Yoos 
& Snead, 2017; Steadman & Green, 1995; Armitage, 2008; Chang & Hwang, 
2003).  Forskningen saknar dock tidsrelevanta studier kring ämnet och det är därför 
av intresse att undersöka hur den svenska ekonomutbildningen kan utformas för att 
möta revisionsbranschens krav på framtida kunskap.  
 
1.3 Problemformulering  
Hur kan den svenska ekonomutbildningen med inriktning revision komma att 
förändras för att överensstämma med de nya kunskapskraven i branschen som 
digitaliseringen medför? 
 
1.4 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ekonomutbildningar vid svenska högskolor 
och universitet kan komma att förändras med anledning av digitaliseringens påverkan 
på revisionsbranschen. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka bakomliggande 
mekanismer som hindrar och möjliggör en förändring för att skapa förståelse för 
fenomenet. 
 
1.5 Disposition  
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2. Teori  
 
Detta avsnitt inleds med en illustration och beskrivning av studiens institutionella 
teorimodell. Vidare följer den teoretiska referensramen med rubriker som är 
relaterade till nyckelbegreppen; revisionsbranschen, akademisk utbildning och 
digitalisering. Sedan diskuteras bakomliggande mekanismer som påverkar en 
förändring och som kan förklara motståndet mot innovationer.  Avslutningsvis 
diskuteras det gap som uppstår mellan utbildningar och förväntningar på 
ekonomstudenten. 
 
2.1 Teorimodell  

 
 
 
Figur 1. Teorimodell 
 
Figur 1 illustrerar de nyckelbegrepp som studien bygger på. Pilarna från digitalisering 
visar dess påverkan på akademisk utbildning och revisionsbranschen samtidigt som 
tröghet hindrar digitaliseringens framfart inom respektive organisation. Pilen mellan 
akademisk utbildning och revisionsbranschen poängterar den dissonansen som utgör 
gapet. Nedan följer en förklaring för hur de tre identifierade nyckelbegreppen hör 
ihop och hur de påverkar gapet som uppstår. 
 
Digitaliseringen är en stark drivkraft som påverkar samhället (Kairos Future, 2013) 
och den digitala ekonomin har förändrat hur affärer bedrivs och hur finansiell 
information kommuniceras (Rezaee et al., 2002). Digitaliseringens snabba framfart 
förändrar revisionsbranschen och revisorns arbetsuppgifter (FAR, 2016). Detta leder 
till att det ställs högre krav på revisorns förmåga att hantera den nya tekniken vilket 
innebär att revisorn behöver god IT-kunskap (Braun & Davis, 2003). Även 
revisorsstudenter bör ha lämpliga kunskaper inom IT för att vara konkurrenskraftiga 
inför en framtida anställning (Spraakman et al., 2015). Trycket från digitaliseringen 
gör att revisionsbranschen förändrar sitt sätt att arbeta (Kairos Future, 2013). 
Förändrade kunskapskrav avspeglas dock inte i högre ekonomutbildningar som 
förblivit oförändrade (Pincus, Stout, Sorensen, Stocks & Lawson, 2017). Detta 
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resulterar i ett gap mellan utbildningen och revisionsbranschen (Bui & Porter, 2010) 
som uppstått då revisionsbranschen anpassat sig snabbare till digitaliseringen än vad 
utbildningen gjort. Orsaker till gapet kan finna förklaring i institutionell tröghet som 
påverkar organisationers förmåga att effektivt anpassa sig i önskad takt (Zantvoort, 
2017).   
 
2.2 Revisionsbranschen  
 
2.2.1 Revisorsyrket  
Syftet med revision är att öka förtroendet för de finansiella rapporterna för avsedda 
intressenter (Carrington, 2014). Vidare definieras revision som en oberoende 
granskning som ska ge tillgång till kvalitetssäkrad information för strategiskt och 
ekonomiskt beslutsfattande (Revisorsinpektionen, 2017). 

Enligt RI’s månadsstatistik har Sverige cirka 3252 kvalificerade revisorer och av 
dessa är 86 procent auktoriserade och resterande är godkända revisorer. Antalet 
auktoriserade och godkända revisorer, med några få undantag, har minskat varje år 
mellan 1997-2018 från cirka 4500 till 3200 revisorer (Revisorsinspektionen, 2018). 
Arbetsförmedlingen bedömer att efterfrågan på revisorer förväntas bli större än 
tillgången det närmsta året, trots att många examineras från ekonomutbildningar med 
revision som inriktning (Arbetsförmedlingen, u.å). Utbildningen som krävs för att bli 
auktoriserad revisor är en av de längsta jämfört med alla kvalificerade 
akademikeryrken, vilket bidrar till lägre attraktionskraft (Revisorsinspektionen, 
2017). 
  
Det finns många olika bilder av den typiska revisorn (Friedman & Lyne, 2001). Den 
klassiska bilden är att revisorn är tråkig, passiv och opersonlig (Chen, Jones, Scarlata 
& Stone, 2012). Detta har i åratal lett till att många varit rädda för att inte kunna locka 
nya personer till branschen. Andra har en motsatt bild av revisorn och betraktar hen 
som ärlig, professionell, etisk, effektiv och kompetent (Dimnik & Felton, 2006). Att 
arbeta inom revisionsbranschen innebär att arbeta på en marknad där informations- 
och kommunikationsteknik är dominerande. Därför efterfrågar revisionsbyråerna 
personer med starka generiska egenskaper, vilket exempelvis innebär att man ska ha 
god samarbets- och kommunikationsförmåga, kunna lösa uppdykande problem och ha 
ett kritiskt tänkande (Crawford, Helliar & Monk, 2011).  
 
2.2.2 Tillsyn  
FAR 
FAR är revisorernas branschorganisation och deras mission är att hjälpa branschen att 
göra nytta för näringsliv och samhälle. Tre viktiga uppdrag för FAR är att driva 
opinionsbildning, klargöra god yrkessed samt paketera och förmedla kunskap (FAR, 
2018). FAR sköter även granskningen av sina medlemmar på uppdrag av RI. 
Framförallt är FAR en företrädare för branschen såväl i Sverige som internationellt 
(Carrington, 2014).              
  
RI 
RI agerar som tillsynsmyndighet för branschen. Deras uppdrag är att säkerställa 
nationell tillgång av kvalificerade revisorer så att näringslivet och samhället har 
tillgång till revisorer som kan revidera bolag. RI ansvarar även för att god revisorssed 
och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. För att uppnå detta 
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genomförs prov för examination av revisorer och auktorisation av revisorer. RI sätter 
kraven för den teoretiska och praktiska utbildningen. De arbetar även med att utöva 
tillsyn över kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag (Carrington, 
2014).   
 
2.3 Utbildning  
 
2.3.1 Högskoleutbildning 
Bra resultat är något som kännetecknar Sverige inom utbildning (Hjörne, 2016). En 
högskoleutbildning bedrivs vid högskola, universitet och enskilda 
utbildningsanordnare med examensrätt. Utbildningen sker i form av kurser med 
varierande längd. Det finns också utbildningsprogram som består av ett antal 
bestämda kurser. Kurserna avslutas med en skriftlig eller muntlig examination. 
Utbildningen sker antingen på grund-, avancerad-, eller forskarnivå (UKÄ, 2017b). 
  
Bestämmelser om utbildning vid högskola och universitet finns i Högskolelagen 
(1992:1434). Enligt 1 kap. 8 § ska utbildning på grundnivå bygga på de kunskaper 
studenter får i gymnasieskolan eller liknande kunskaper. Utbildningen har bland annat 
som ändamål att utveckla studenternas förmåga att tänka kritiskt, förmåga att 
självständigt lösa problem och beredskap att hantera förändringar i arbetslivet. Vidare 
ska studenterna utveckla sin förmåga att söka kunskap, följa kunskapsutvecklingen 
samt utbyta kunskaper med andra. 
  
I 1 kap. 9 § Högskolelagen (1992:1434) regleras utbildning på avancerad nivå, vilken 
bygger på kunskaperna som studenter får från utbildningen på grundnivå eller 
motsvarande kunskaper. Utbildningen ska bestå av fördjupning av kunskaper, 
förmågor och färdigheter i förhållande till utbildning på grundnivå och ska ytterligare 
utveckla studenternas förmåga till självständigt arbete. Studenterna ska också 
utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer 
samt utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet. 
  
Riksdagen och regeringen har ett övergripande ansvar för utbildning och forskning 
inom högskoleområdet och bestämmer vilka lagar, regler, mål och riktlinjer som ska 
gälla (UKÄ, 2017a). Det är Utbildningsdepartementet som sedan ansvarar för 
utbildnings- och forskningspolitiken (Regeringskansliet, 2017b). Högskolorna är en 
oberoende myndighet, vilket innebär att de självständigt väljer vilka utbildningar som 
ska erbjudas samt hur utbildningens upplägg ska se ut. Samma utbildning kan därför 
se annorlunda ut beroende på högskola. Ansvaret för utbildningens kvalitet ligger på 
lärosätena och det är Universitetskanslersämbetet som kvalitetssäkrar högskolorna 
genom granskning (UKÄ, 2017a).   
  
Regeringens mål är att utbildning vid universitet och högskolor ska bedrivas på ett 
effektivt sätt samt hålla en internationell hög kvalitet (Regeringskansliet, 2017a). 
Enligt UKÄ’s årsrapport (2017c) ska det ingå i högskolans uppgifter att samverka 
med det omgivande samhället. Detta innebär till exempel att undervisningen ska 
behandla frågor med relevans för arbetslivet.  Enligt 1 § 3 kap. Högskolelagen 
(1992:1434) ingår det i en lärares arbetsuppgifter att följa utvecklingen inom det egna 
ämnesområdet och den samhällsutveckling som har betydelse för arbetet.  
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2.3.2 Ekonomutbildning  
I Sverige erbjuder 24 högskolor och universitet utbildning inom ekonomi 
(Civilekonomerna, 2017). På ekonomprogrammet finns det två olika examensformer; 
generella examina och yrkesexamina. Generella examina är kandidatexamen 180 hp, 
magisterexamen 60 hp och masterexamen 120 hp. Yrkesexamina är 
civilekonomexamen 240 hp och detta program går endast att läsa på ett fåtal 
högskolor. Kandidatprogrammet, som är det mest lästa, avser utbildning på grundnivå 
medan magister-, master- och civilekonomutbildning läses på avancerad nivå. 
  
I Civilekonomernas rapport Första stegen i karriären - ekonomer tre år efter examen 
2017 (2017) presenterades statistik från de 22 av 24 högskolor och universitet som ger 
utbildning i ekonomiska ämnen. Företagsekonomi, med 91 procent, är det populäraste 
huvudämnet att läsa av studenter. Vidare är den vanligaste fördjupningen bland 
företagsekonomer redovisning och revision. Majoritet av respondenterna svarade att 
en akademisk examen, oavsett lärosäte, är en viktig kvalifikation för första jobbet. I 
en liknande rapport, Civilekonomer - tre år efter examen 2013 (2013), tillfrågades 
respondenter om vad de saknat i utbildningen. 61 procent svarade praktik, en tredjedel 
träning i ledarskapsfrågor, 27 procent karriärplanering och 27 procent IT-kunskap. 
 
2.3.3 Utbildningskrav i revisionsbranschen  
Kunskapskraven för att avlägga revisorsexamen innefattar både teoretisk och praktisk 
utbildning (Revisorsinspektionen, 2018).  
 
Figur 2. Utbildningstrappa  

 
Teoretisk utbildning utförs på högskola eller universitet, ska innefatta 180 hp och 
fördelas enligt följande: 
  

• Företagsekonomi 90 hp: ämnen inom redovisning, revision, finansiering, 
ekonomistyrning och organisationslära ska ingå. 

• Juridik 45 hp: delas upp på beskattningsrätt 15 hp och handelsrätt 30 hp. 
• Övriga obligatoriska ämnen: studier inom informationsteknik och 

datorsystem*, nationalekonomi, matematik samt statistik. 
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* Kraven på informationsteknik och datorsystem anses vara integrerat i ämnet statistik 
om minst en datorövning ingår i denna och detta framgår i kursplanen 
(Revisorsnämndens föreskrifter [RFNS 1996:1] om utbildning och prov). 
 

 
Figur 3. Teoretisk utbildning (Revisorsnämndens föreskrifter [RFNS 1996:1] om 
utbildning och prov). 
 
RI har tagit fram ett förslag om nya regler om utbildning för blivande revisorer. Det 
nya förslaget föreslås träda i kraft 1:a juli 2018 och innebär bland annat att 
utbildningstiden för revisorer ändras från åtta till sex år. Genom att ta bort kravet på 
ett visst antal poäng inom företagsekonomi och juridik behöver kommande studenter 
inte studera lika länge för att uppfylla de teoretiska utbildningskraven för att avlägga 
revisorsexamen. Motiveringen till förslaget är att det är svårt för många sökande att 
uppfylla nuvarande poängkrav inom ramen för en kandidatexamen. Ytterligare 
föreslås det att de ämnen som är nära kopplade till revisionsmetodik ska kunna 
studeras även hos annan utbildningsanordnare, exempelvis FAR eller ett 
revisionsbolag (Revisorsinspektionen, 2017). 
 
2.4 Förändring  
För att en planerad förändring ska ske måste någon komma med ett 
förändringsinitiativ. Ett sådant initiativ kräver att behovet av förändring är identifierat 
och att ett beslut tas för att göra något åt det. En planerad förändring innebär att 
handlande aktörer initierar och driver igenom förändring. Dessa aktörer måste fånga 
upp signaler som antyder att en nödvändig förändring måste ske för att något ska 
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kunna hända. Förändringens drivkrafter, ändringskontexten, ändringens innehåll och 
omfattning samt ändringsprocessen är fyra centrala element i teorin om planerad 
förändring (Jacobsen, 2013).  
 
2.4.1 Drivkrafter  
Vi lever i en era där samhället förändras snabbt (Zantvoort, 2017). Drivkrafter 
förklarar hur och varför en förändring sker. Ett problem som förändringsarbetet för 
med sig är att drivkrafter och lösningar är tvetydiga och öppna för flera tolkningar. I 
dessa situationer är det sannolikt att det finns olika uppfattningar om drivkrafterna. 
Åsikterna kan skilja sig åt kring uppfattningen om hur lösningen ska ske men även 
om drivkrafterna ska ses som möjligheter eller hot. Detta innebär att det kan vara 
svårt att fastställa den bäst lämpade lösningen och vilken aktör som har “rätt”. Att 
drivkrafter ger sig tillkänna på olika vis för aktörerna, med tanke på att individer ser 
verkligheten ur olika perspektiv, kallas intersubjektivitet. Att vi människor uppfattar 
verkligheten olika är något som måste tas i beaktning vid beslut om förändring 
(Jacobsen, 2013). Människor som gör motstånd mot förändring är irrationella och 
okunniga om behovet av förändring vilket gör att de fördröjer de framsteg som är 
nödvändiga (Granlund, 2001). 
  
Drivkrafterna i förändringsprocessen delas in i inre och yttre. Yttre drivkrafter avser 
förändringar som sker i företagets omgivning som organisationen måste anpassas till 
medan inre drivkrafter avser interna förhållanden i organisationen som kräver 
förändring. Centrala yttre drivkrafter är teknologiska förändringar, förändringar i 
efterfrågan på marknaden, förändringar i konkurrensförhållanden, politiska 
förändringar, förändringar i tillgång på kompetens och arbetskraft samt kulturella 
förändringar. Exempel på inre drivkrafter är arbetsstyrkans sammansättning, 
personalomsättning eller konflikter och dåliga samarbetsrelationer (Jacobsen, 2013). 
  
Att förstå drivkrafterna för förändring är avgörande för att motivera strategiska och 
operationella förändringar på institutions-, program- och individnivå ur ett akademiskt 
perspektiv (Pincus et al., 2017). I en australiensk studie identifierades fem 
förändringsdrivkrafter som formar hur akademiker fattar läroplansbeslut: 
anställningsbarhet och kompetens efter examen, relationen mellan undervisning och 
forskning, förändra förståelse om undervisning och lärande, teknologiska 
utbildningsmetoder och flexibilitet i undervisningen (Roberts, 2015). 
 
2.4.2 Organisationsförändring  
Teknikens utveckling har gjort att förändringar i organisationer har blivit alltmer 
centrala. För att förbli konkurrenskraftiga implementerar organisationer de produkter, 
processer och system som krävs för att anpassa sig till den växande marknaden 
(Lawson & Samson, 2001). Inför förändringen är det vanligt att organisationer stöter 
på motstånd. Detta kan förklaras med människors inbyggda försvarsmekanismer som 
aktiveras när någon försöker förändra dem (Jacobsen, 2013). En orsak till motståndet 
kan vara yrkesmässig oenighet, där åsikten om behovet av förändring skiljer sig bland 
individer. Enighet bakom förändringsinititativet är viktigt och genom att försöka 
skapa förståelse för åtgärder och effekter kan organisationen vända motståndet till 
uppslutning (ibid.). 
  
En annan viktigt orsak till motstånd bottnar i rädsla för det okända. Nya situationer 
kan skapa psykologisk stress och som försvarsmekanism svarar många individer med 
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att undvika att ta till sig ny information i syfte att bevara den rådande situationen 
(Jacobsen, 2013). Införandet av ny teknologi, som hos många översätts i rädsla att bli 
av med jobbet på grund av automatisering, har mött mycket motstånd i organisationer. 
Vidare kan införandet av ny teknologi medföra en rädsla för att inte räcka till, 
eftersom förändringar ofta innebär att man måste lära sig nya saker och bemästra nya 
arbetsuppgifter (ibid.). Digitaliseringen har medfört stora fördelar för akademin och 
hur forskning bedrivs, dock har det inte skett en större förändring i vad akademin lär 
ut eller hur inlärningen sker. Förändringsaktörer måste ställa sig bakom och våga 
driva frågor om utveckling för att hålla utbildningen relevant (Pincus et al., 2017). 
  
Ändringskontextens betydelse kan förklaras med att olika organisationer är mer 
flexibla och mottagliga inför en förändring än andra (Jacobsen, 2013). Kännetecken 
för högpresterande organisationskulturer är att de är villiga att förändra och anpassa 
sig samt att prova på nya saker (Warrick, 2017). Det är också viktigt att se 
förändringen som en enda händelse och vara införstådd med att en förändring är en 
process som sker över lång tid (Hughes, 2011). Påtryckningar som spelar roll för hur 
lång tid en förändring tar kan finnas både inom och utanför organisationen. Den inre 
kontexten tar hänsyn till organisationens struktur och resurser som krävs för 
förändring. Dessa resurser kan skilja sig beroende på organisation vilket påverkar 
förmågan att förändras. Finansiella påtryckningar kan exempelvis locka 
organisationer att välja kortsiktiga förändringar på bekostnad av långsiktiga 
förändringar (Pincus et al., 2017). Förändringsprocessen varierar från organisation till 
organisation och att förändra en professionell byråkrati som ett universitet innebär 
något helt annat än att förändra en bilverkstad. Den yttre kontextens påverkan kan 
exempelvis vara att organisationer som lyder under strikt reglering av offentliga 
myndigheter är mer komplexa att förändra än en organisation som intresserar 
myndigheterna i mindre utsträckning (Jacobsen, 2013). 
 
2.4.3 Institutionell tröghet  
En orsak till att en förändring tar tid är institutionell tröghet. Organisationer bygger på 
stabilitet och tillförlitlighet och därför krävs en viss del av motståndskraft mot 
förändringar för att åstadkomma detta. Inom alla organisationer finns någon grad av 
institutionell tröghet som står i vägen för förändringsarbetet (Zantvoort, 2017). När 
förändringen i en organisation går långsammare än omvärldens förändringar existerar 
institutionell tröghet. Ju äldre en organisation är desto högre blir graden av tröghet. 
Detta beror på att en äldre organisation har haft tid på sig att forma rutiner och finna 
stabilitet, vilket gör att motståndet mot förändring är större. Av samma anledningar 
associeras en större organisation också med tröghet och förändringsmotstånd (Kelly 
& Amburgey, 1991). 
  
Institutionell tröghet kan vara en effekt av faktorer inom eller utanför organisationen. 
Inre faktorer syftar till vad organisationen själv kan styra över, medan yttre syftar till 
samhället och omvärldens påverkan (Zantvoort, 2017). Logistiska problem är vanligt 
förekommande orsaker till institutionell tröghet för de individer som vill se förändring 
i utbildningar. Det argumenteras att det är viktigt att inse att institutionell tröghet 
existerar för att en förändring av en utbildnings innehåll ska ske, men även att 
professorer alltid ska vara involverade i förändringsprocessen. En annan 
bakomliggande orsak till tröghet inom utbildningssystemet är att det finns en generell 
konservativ syn där tradition och traditionella arbetssätt starkt associeras med en 
högre utbildning. Forskarens eget intresse och arbete inom föreläst område kan också 
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stå i vägen för förändring eftersom förändring av en kursplan kan innebära att 
forskaren inte längre har kompetensen som krävs och kan bli ersatt av någon annan 
(Jónasson, 2016). Institutionell eller organisatorisk tröghet kan uppstå i två former; 
manövertröghet eller insiktströghet. Manövertröghet orsakas av att behövda resurser 
för förändring är låsta medan insiktströghet syftar till energier som försvårar 
anställdas förmåga att inse behovet av en förändring (Hedberg & Ericson, 1979). Om 
ett företag har svårt att genomgå förändringar och är mindre flexibla innebär det att 
manövertrögheten i den organisationen är stor. Insiktströgheten ger sig tillkänna 
genom exempelvis bristande kunskap och utbildning, dåliga kontakter med omvärlden 
eller alltför strikta manualer och riktlinjer (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 
2.5 Digitalisering  
Digitaliseringen har växt fram ur samlingsamnet IT, som står för alla möjligheter som 
skapats genom utvecklingen av datorteknik och telekommunikation (Ghasemi, 
Shafeiepour, Aslani & Barvayeh, 2011). Digitalisering och automatisering är 
samhällets kanske starkaste förändringskrafter globalt (Kairos Future, 2016). 
Framfarten av IT har inte bara effektiviserat processen för att förbereda och 
presentera finansiell information, även kvaliteten på informationen har höjts 
(Ghasemi et al., 2011). 
  
Digitaliseringens utveckling kräver att branschen förändras. De traditionella 
metoderna kommer vara otillräckliga och ny teknik, material och filosofier blir därför 
nödvändiga (Howieson, 2003). Revisionsprocesssen har utvecklats från en traditionell 
manuell granskning till datorbaserad revision. Den snabbt framväxande teknologin 
ställer högre krav på revisorerna att på nya sätt kontinuerligt övervaka, samla och 
analysera revisionsbevis elektroniskt (Rezaee et al., 2002). I Kairos Future rapport 
(2016) presenterades hur revisionsbranschen kommer att påverkas av digitaliseringens 
och automatiseringens framfart. Rapporten identifierar tre teknikbaserade drivkrafter: 
Big Data, automatisering och molnbaserade tjänster. 
  

Big Data: Digitaliseringen gör att stora mängder data lagras i olika databaser. 
I takt med teknikens utveckling kan företagen samla in dessa stora mängder 
data som kan analyseras, konceptualiseras, visualiseras och ge ny kunskap. 
Detta leder till effektivare processer samt möjliggör mer avancerade analyser 
som sedan kan bidra till nya affärsmöjligheter.    

  
Automatisering: Automatisering av arbetsuppgifter blir alltmer vanligt, vilket 
innebär att robotar tar över arbetet som tidigare gjorts av fysiska personer. 

  
Molnbaserade tjänster: Molnet hjälper företag att bedriva sina affärsprocesser 
genom IT-tjänster som tillhandahålls över internet. Fördelen med 
molnbaserade tjänster är att tillgången till informationen inte binds till en 
enskild dator. Leverantören står för säkerhetskopiering, uppdatering och 
installering av molnet vilket underlättar för användaren. 

  
Vidare presenterade rapporten åtta trender som formar branschens framtid: reglering 
av teknik, delad bokföring, prediktiv teknik, från organisation till innovation, från 
slutet till öppet, från lönsamhet till tillväxt, från marknad till monopol, från relation 
till transaktion. Kopplat till digitalisering förklaras två trender mer ingående nedan. 
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Delad bokföring: En utmaning vid revision är att bekräfta att bokföring inte 
minst ska vara korrekt men även sanningsenlig. En transaktion kan ha bokförts 
rätt men lika viktigt är det att transaktionen faktiskt skett i verkligheten. 
Blockkedjan innebär att en öppen bokföringsfil byggs upp av block till en 
sammanhängande kedja av data. Om ett block ändras stämmer detta inte ihop 
med resterande. På så sätt minimerar blockkedjan osäkerheten och risken för 
att någon part ska kunna manipulera bokföring. 

  
Predikativ teknik: Allt mer fokus läggs på att data är korrekt och levereras i 
realtid. Molnbaserade tjänster gör detta möjligt samtidigt som mer avancerad 
analys av Big Data leder till att predikativ teknik, förmågan att se in i 
framtiden, ändrar hur revisionsprocessen ser ut. Genom att behandla stor 
mängd historisk data kopplat till extern information kommer datorer kunna dra 
egna slutsatser om företagens framtid.    

  
Digitaliseringen har gjort att det inte längre bara efterfrågas revisors- och 
redovisningsstudenter utan möjlighet finns också för dem med IT-utbildning att verka 
i branschen. Revisorer måste snabbt kunna anpassa sig till de förändringar som 
digitaliseringen medför (Crawford et al., 2011). Förändringar i branschen blir positiva 
om revisorerna lyckas göra digitaliseringen till en konkurrensfördel. För att stå stabilt 
på den konkurrenskraftiga marknaden måste de vara proaktiva och ha goda kunskaper 
inom området. Yrkets fokus kommer att skifta och revisorerna kommer att behöva 
inrikta sig mot allt mer rådgivning. Genom att kunna erbjuda råd och ge idéer till 
kunderna kommer det ge ett mervärde till kunderna (Howieson, 2003). 
 
2.6 Det upplevda gapet  
Samarbete mellan näringsliv och akademi har blivit en viktig fråga för 
handelshögskolor, speciellt avseende framtagandet av en kursplan som tillgodoser 
båda parternas krav. Dock går åsikterna isär om vilka ämnen som är viktigast; 
akademins främsta mål är att ge studenterna ett brett spektrum av kunskap som 
kommer att tjäna dem under hela karriären till skillnad från näringslivet som hellre 
vill se specifika färdigheter för att möta branschens krav (Weinstein, Kellar & Hall, 
2016).  
  
Bui och Porter (2010) undersökte det gap som föreligger mellan arbetsgivarens 
förväntningar och uppfattningar på nyexaminerade ekonomstudenters kompetenser. 
Det finns tre orsaker till gapets existens: åsikterna skiljer sig mellan lärare och 
arbetsgivare angående vilka kompetenser ekonomstudenter bör besitta. 
Institutionella- och studentfaktorer begränsar lärarens förmåga att utveckla önskad 
kompetens hos studenterna. Lärarnas bristande kompetens resulterar i att studenterna 
inte utvecklar förväntad kompetens vid examen. 
  
Användningen av digital teknik spelar en allt viktigare roll i arbetslivet och det är 
därför viktigt att studenter redan tidigt förvärvar datakunskaper för att få en bättre bild 
av verkligheten (Boyce, 1999). Genom att integrera tekniken i utbildningen kommer 
studenterna att få en förstärkt förståelse för innebörden av revision och därmed 
kommer de vara förberedda på att använda tekniken i framtida arbete (Nieschwietz, 
Pany & Zhang, 2002). Revisionsbyråer rekommenderar att kurser inom 
informationsteknik, förslagsvis Big Data och informationssystem, ska integreras i 
kurslitteraturen för att förbereda studenter med nödvändiga färdigheter 
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(Sledgianowski, Gomaa & Tan, 2017). Antalet kurser som innehåller 
revisionstekniska delar är för liten i förhållande till övriga utbildningen och en 
breddning av utbildningen bör ha hög prioritet. Även fast vissa kursplaner förändras 
är förändringen allt för långsam i förhållande till de händelser som påverkar yrket, 
framförallt digitaliseringen (Johnson et al., 2003). 
  
En studie i Storbritannien visar att ekonomutbildningar fokuserar mer på att utveckla 
studenternas tekniska egenskaper på bekostnad av generiska egenskaper. Generiska 
färdigheter som var bristfälliga, och som mer fokus bör läggas på, var muntlig 
kommunikation, engagemang för livslångt lärande, etisk medvetenhet, vision och 
problemhantering (Webb & Chaffer, 2010). Kritik har riktats mot skolors 
undervisning då de utpräglade inlärningsmetoderna inte genererar några generiska 
färdigheter (Boyce, Williams, Kelly & Yee, 2001). 
  
Runt om i världen har det under de senaste åren funnits ett ökat behov av att 
nyexaminerade studenter måste vara anställningsredo. För att uppfylla detta krävs det 
en förändring av utbildningen i form av tre principer: (1) eleverna bör vara mer 
delaktiga i sin inlärning, (2) undervisningen bör förbättras och (3) lärandet bör 
återspegla kraven från arbetsgivaren (Crawford et al., 2011). 
  
Sammanfattningsvis är forskarna eniga om att en omarbetning av 
ekonomutbildningen bör göras för att minska gapet (Bui & Porter, 2010; Webb & 
Chaffer, 2016; Boyce et al., 2001). 
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3. Metod  
 
Följande avsnitt redogör för vilka val som gjorts och hur vi gått tillväga för att skriva 
uppsatsen. Metodkapitlet avser att ge förklaringar till metodvalet och hur detta 
förenas med uppsatsen syfte. Uppsatsen utgår ifrån en induktiv ansats, vilken 
förklaras i inledningen tillsammans med det hermeneutiska synsättet. Vidare 
förklaras val av metod och en beskrivning av den kvalitativa metodologin ges. 
Därefter följer en litteraturgenomgång och en motivering till respondenturval samt 
datainsamlingsmetod. Vidare beskrivs hur operationaliseringen har tillgått. Kapitlet 
avslutas med en förklaring av analysmetod, studiens trovärdighet samt en etisk 
reflektion. 
 
3.1 Teoretisk utgångspunkt  
 
3.1.1 Forskningsansats   
Enligt Andersson (2014) innebär förståelse att hitta en betydelse eller mening. Målet 
med uppsatsen är att skapa förståelse kring gapet mellan ekonomutbildningar och 
revisionsbranschen. För att nå detta mål krävs en fördjupad förståelse för våra 
nyckelbegrepp; revisionsbranschen, akademisk utbildning och digitalisering. 
Uppsatsen tar därmed utgångspunkt i ett subjektivt interpretativt synsätt som bygger 
på tolkningar vars mål är att generera förståelse (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
Kunskap i hermeneutik bygger bland annat på en verklighet konstruerad av människor 
som kan studeras genom hur människor uppfattar verkligheten (Jacobsen, 2002). 
Studieobjekten i denna uppsats är därför utvalda för att bredda förståelsen för hur 
nyckelbegreppen uppfattas i verkligheten.   
 
3.1.2 Förklaringsmodeller  
Uppsatsen utgår från en induktiv ansats. Till skillnad från en deduktiv ansats tar den 
induktiva utgångspunkt i den empiriska verkligheten, där data vanligtvis samlas in 
genom intervjuer eller observationer. Ansatsen tillåter oss att efterhand utveckla 
teorier och begränsar inte möjligheterna till insamling av information (Jacobsen, 
2002). Genom att använda oss av en induktiv ansats kan vi utan förväntningar samla 
in information och på så vis komplettera den teoretiska referensramen vilket kan 
generera mer kunskap inom området. Utan förutfattade meningar kan vi försäkra oss 
om att den data som samlas in är relevant och riktig. Det är däremot svårt, om inte 
omöjligt, att förhålla sig till datainsamlingen helt utan förväntningar (ibid.) För att 
skapa oss en bild av hur det ser ut i både branschen och akademin har vi därför 
införskaffat oss förkunskap och viss förståelse.  
 
3.1.3 Metodval  
Målet med uppsatsen är att skapa förståelse i ämnet och då ter det sig naturligt att 
använda en kvalitativ metodologi vid insamling av den empiriska datan. Genom att 
använda en kvalitativ metod kommer vi att kunna skapa större klarhet i ämnet då 
denna metod används för att generera den riktiga förståelsen och ofta ger en hög 
intern giltighet (Jacobsen, 2002). Då det tidigare finns lite forskning kring hur den 
svenska utbildningen kan komma att förändras med anledning av digitaliseringens 
påverkan på revisionsbranschen är den kvalitativa metoden ett naturligt val för oss 
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eftersom den är lämplig att använda när det finns lite teori och forskning om ett ämne 
(ibid.). 
  
Den kvalitativa metoden lämpar sig då man vill utveckla nya teorier om oklara 
fenomen vilket vi hoppas göra med denna uppsats.  Kvalitativ forskning fokuserar på 
deltagarnas perspektiv (Bryman & Bell, 2013). Deltagarnas uppfattningar om vad 
som är viktigt och betydelsefullt om ämnet vill vi ska stå i framkant i denna studie, 
snarare än att fokus är våra egna intressen. Det är våra deltagare som definierar och 
förklarar för att ge oss en förståelse kring vårt ämne (Jacobsen, 2002). 
 
3.2 Litteraturgenomgång  
 
3.2.1 Val av litteratur  
Till uppsatsens teoretiska referensram har insamling av vetenskapliga artiklar, böcker 
och lagtext gjorts. Vetenskapliga artiklar har hämtats från databasen OneSearch vid 
Högskolan i Halmstad samt Google Scholar. Lagtext har hämtats från lagen.nu och 
böcker har lånats av Högskolebiblioteket i Halmstad och Halmstads stadsbibliotek. 
 
3.2.2 Urval av sekundärkällor  
De mest förekommande nyckelord som använts för att söka vetenskapliga artiklar har 
varit digitalisering, utbildning, revision, institutionell tröghet och förändring. 
Digitalisering är ett relativt nytt ämne vilket innebär att de flesta vetenskapliga 
artiklar i ämnet är publicerade på 2000-talet. De senaste åren har mycket hänt inom 
ämnet och då digitaliseringen ständigt utvecklas har vi försökt att använda oss av så 
aktuella artiklar som möjligt. De vetenskapliga artiklar som använts är peer-reviewed 
vilket betyder att det är granskade och publicerade och håller därför hög kvalitet. 
  
Då studien syftar till att undersöka hur utbildning och revisionsbranschen ser ut i 
Sverige är antalet vetenskapliga källor begränsat. En stor del av vår teoretiska 
referensram angående utbildning och revisionsbranschen är därför baserad på lagar 
och rekommendationer, vilket förklarar den stora mängd internetkällor som använts i 
uppsatsen. För att få en bred och nyanserad bild har vi kompletterat med 
vetenskapliga artiklar som berör ämnet internationellt. 
 
3.3 Inför den empiriska studien 
 
3.3.1 Val av respondenter  
I kvalitativa studier bör urvalet av uppgiftslämnare vara ändamålsorienterat 
(Jacobsen, 2002). För att finna respondenter har vi resonerat kring vilka som berörs 
och har en stark koppling till hur utbildningen är utformad. Vi har i arbetet med denna 
uppsats strävat efter att finna ett representativt urval som speglar revisionsbranschen 
och akademin. I studien används ett målstyrt urval, vilket är vanligt förekommande 
inom kvalitativa studier. Syftet med detta urval är att välja ut deltagare på ett 
strategiskt sätt så att de utvalda är relevanta för forskningsfrågan (Bryman & Bell, 
2013). Högskolor bestämmer själva över vilka utbildningar som ska ges och hur 
läroplanen ska utformas. Dock ska utbildningar bedrivas i enlighet med samhället och 
med syftet att förbereda studenter inför arbetslivet. Med detta i åtanke har vi valt att 
intervjua sju personer som representerar två perspektiv; akademin och 
revisionsbranschen, eftersom de bidrar med betydelsefulla åsikter om ämnet. 
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Revisionsbyråer som representeras i denna uppsats ingår i The Big Four. Dessa 
revisionsbyråer anses vara giganterna i branschen och hör till de som anställer flest 
revisorsmedarbetare varje år. För att säkerställa yrkesmässig erfarenhet av 
respondenterna från revisionsbranschen ställdes kravet att de skulle vara auktoriserade 
revisorer. Samtliga respondenter har gedigen erfarenhet av revision och har arbetat 
många år i branschen. Pontus Tonning är partner och ansvarig för 
revisionsverksamheten i Västra Sverige på PwC och har i många år arbetat som 
kontorschef och varit delaktig i rekryteringsprocesser. Anders Andersson 
(pseudonym) är auktoriserad revisor och kontorschef på en av de större 
revisionsbyråerna och är delaktig i rekryteringsprocessen. Jesper Bengtsson är 
auktoriserad revisor på KPMG i Halmstad. 
  
Valet av högskolor och universitet har gjorts utifrån de lärosäten som erbjuder 
ekonomutbildning eller magisterutbildning med inriktning revision som uppfyller 
revisorsnämndens krav. På grund av tidsramen har vi valt att undersöka fyra 
högskolor. Respondenter från akademin är professorer eller lärare som undervisar 
inom relevanta områden kopplat till vår studie. Jonas Gabrielsson är professor i 
företagsekonomi och ämnesgruppansvarig för redovisning, finansiering och styrning 
på Högskolan i Halmstad. Torbjörn Tagesson är professor i företagsekonomi med 
inriktning redovisning vid Linköpings universitet. Torbjörn är även ledamot och 
kanslichef för Rådet för kommunal redovisning. Jürgen Claussen undervisar inom 
redovisning och revision och har arbetat 30 år i högskolebranschen. 
  
Vi har även valt en respondent som representerar både revisionsbranschen och 
akademin. Ek. dr. Pernilla Lundqvist har lång erfarenhet inom revisionsbranschen 
både som revisor och som redovisningsspecialist. Hon undervisar även på 
Handelshögskolan i Göteborg inom redovisningsområdet. Vi intervjuade Pernilla för 
att bredda vårt underlag men även för att ta del av åsikter från någon som har 
erfarenhet av båda kontexter vilket ger oss en mer nyanserad bild. 
  
Två av representanterna från akademin kontaktades med vetskapen om att de var 
kunniga inom området då de föreläst i ämnet på Högskolan i Halmstad. Övriga 
representanter från akademin har vi funnit genom rekommendationsurval, vilket 
betyder att aktörer kan rekommendera andra aktörer som är intressanta för studien 
(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Rekommendationsurval har även använts för att hitta 
kunniga representanter från revisionsbranschen. Genom att höra med kontakter på 
revisionsbyråer kunde vi vägledas vidare till auktoriserade revisorer med god kunskap 
inom ämnet. 
 
Inför denna uppsats gjordes en telefonintervju med en tidigare student på Högskolan i 
Halmstad som idag är verksam i revisionsbranschen. Fördelen med telefonintervju är 
att intervjuaren inte behöver förflytta sig (Jacobsen, 2002) och eftersom syftet var en 
mindre förstudie ansågs detta mest lämpligt. Respondenten skrev tillsammans med en 
annan student en prisad uppsats under 2016 med titeln Digitalisering och 
automatisering av revision - hur kan den påverka samt hanteras av branschen? som 
även publicerades i artikelform i Balans Fördjupning.  
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3.3.2 Val av datainsamlingsmetod 
Uppsatsens valda metod för att samla in data är intervjuer. Vid kvalitativ forskning är 
intervjuer den mest använda metoden, något som troligtvis beror på att denna typ av 
intervjuprocess är flexibel och mindre strukturerad. Det är välkommet att låta 
intervjun röra sig i olika riktningar och fokus är riktat mot respondentens intressen 
(Bryman & Bell, 2013). Utgångspunkt i vår uppsats har varit semistrukturerade 
intervjuer, vilket innebär att en intervjuguide har utformats. Denna metod tillåter oss 
att ställa frågorna i valfri ordning istället för att följa intervjuguiden strikt. Detta 
öppnar upp för uppkomsten av nya frågor under intervjuns gång (ibid.). 
  
Den mest användbara intervjutypen inom kvalitativ metod är besöksintervjuer 
(Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Denna typ av intervju är bäst lämpad vid 
undersökning av relativt få enheter, när man är intresserad av vad den enskilda 
individen säger och när det är av intresse att undersöka hur individen tolkar och 
uppfattar ett fenomen (Jacobsen, 2002). Vi har i den mån det varit möjligt valt att 
genomföra besöksintervjuer men på grund av geografiska hinder och resurser har 
telefonintervjuer genomförts när besök inte varit möjligt.  Besöksintervjuer är att 
föredra framför telefonintervjuer eftersom de tillåter oss att bygga upp en förtrolig 
stämning, något som är svårare via telefon. Besöksintervjuer tillåter oss även att 
plocka upp signaler och kroppsspråk hos respondenten som är viktiga att avläsa för att 
veta vilka frågor som kan ställas och när. Vid valet av att intervjua ansikte mot 
ansikte finns det risk för intervjuareffekten som innebär att respondenten uppträder 
onormalt på grund av intervjuarens närvaro (ibid.) Trots att vi tror att risken för detta 
är minimal bemöter vi detta genom att lägga mycket vikt på att skapa en trygg 
stämning för respondenten. Genom att inleda med allmänna frågor för att skapa en 
lättsam stämning kan vi gå vidare mot mer komplexa frågor längre fram i intervjun. 
Vi är medvetna om de för- och nackdelar som finns med de båda intervjutyperna men 
anser ändå att vi lyckats bygga upp en trovärdig relation med våra respondenter och 
på så vis kunnat genomföra intervjuerna på ett så bra sätt som möjligt för båda 
parterna. 
 
3.3.3 Operationalisering  
Målet med vår uppsats är att få en förståelse för vårt valda ämne samt försöka besvara 
vår forskningsfråga: Hur kan den svenska ekonomutbildningen med inriktning 
revision komma att förändras för att överensstämma med de nya kunskapskraven i 
branschen som digitaliseringen medför? Därför har vi försökt formulera våra 
intervjufrågor så att vi på ett så djupgående sätt som möjligt ska kunna beskriva hur 
ekonomutbildningar i Sverige kan komma att förändras och se ut i framtiden. Då det i 
dagsläget saknas forskning inom utbildningens struktur i Sverige har vi utgått från 
lagtexter, förordningar och myndigheters information för att bredda underlaget. 
Tillsammans med denna teori har forskning, främst från andra länder, inom övriga 
områden (digitalisering, förändring och revisionsbranschen) legat till grund för våra 
valda nyckelbegrepp. Utifrån dessa nyckelbegrepp har vi utvecklat vår teoretiska 
referensram och också grundat vår intervjuguide. 
  
Utifrån valda nyckelbegrepp revisionsbranschen, akademisk utbildning och 
digitalisering har vi skapat våra frågor. Målet med intervjufrågorna är att söka 
förståelse kring vårt problem samt att fylla ut de kunskapsluckor teorin saknar. Vi har 
valt att göra en vinkling av intervjuguiden så att den anpassas till revisionsbyråerna 
respektive akademin för att på så vis kunna ställa frågor som känns relevanta för varje 
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respondent. Detta gör att vi inte behöver se på problemet ur ett perspektiv (Söderbom 
& Ulvenblad, 2016).  
  
I våra intervjuer med revisionsbranschen vill vi få en inblick i hur digitaliseringen 
påverkar yrket samt hur de ser på dagens ekonomutbildningar i förhållande till de 
kunskapskrav som branschen har. I intervjuer med högskolorna vill vi få deras syn på 
utbildningen och hur den i framtiden kan utformas med tanke på digitaliseringens 
utveckling. För att få en vidare syn på vårt problem har vi en respondent som verkar i 
både revisionsbranschen och akademin. Denna respondent bidrar med en mer neutral 
och opartisk syn eftersom hon har förståelse för båda perspektiven. 
  
Insamling av empiri har skett genom besöksintervjuer i den mån det är möjligt. När 
detta inte har gått har vi genomfört telefonintervjuer. Respondenterna kontaktades via 
mail och därigenom bestämdes datum och tid för intervjuerna. Tidsramen för 
intervjuerna har varit en timme, då detta enligt Jacobsen (2002) är det mest optimala. 
Intervjun inleds med en presentation av studiens syfte. Vidare får respondenterna 
presentera sitt arbete och bakgrund. Därefter ställs frågor som har förberetts inför 
intervjun. Intervjun sker på ett semistrukturerat vis, där frågor förbereds inför 
intervjun men där det inte finns någon strikt ordningsföljd (Bryman & Bell, 2013). 
Genom att utgå från en intervjuguide tillåts vi ta upp de ämnen som faller sig naturligt 
samtidigt som vi säkerställer att viktiga ämnen berörs (Jacobsen, 2002). 
 
3.3.4 Analysmetod 
Dataanalys inom kvalitativ forskning är den process där man systematiskt undersöker 
och ordnar sitt insamlade datamaterial för att komma fram till sitt resultat (Fejes & 
Thornberg, 2014). Denna uppsats bygger på den mest vanliga analysmetoden ad hoc, 
som innebär att man kombinerar olika analysmetoder (Kvale, 1997). Ad hoc-metoden 
tillåter oss att läsa igenom intervjuerna och skapa ett allmänt intryck för att sedan 
återkomma till de delar som vi finner intressanta. Att först skapa en helhetsbild är 
starkt sammanhängande med en hermeneutisk meningstolkning, där tolkningar av 
enskilda delar relateras till en helhet för att slutligen skapa en djupare förståelse av 
meningen. Genom att använda sig av denna metod kan vi finna förbindelser och 
strukturer som är av betydelse för studien. Med fokus på att finna mönster, teman och 
se rimligheten kan vi sammanställa våra intervjuer för att skapa ett sammanhang 
(ibid.). 
 
3.4 Trovärdighetsdiskussion  
För att kunna bedöma trovärdigheten för insamlat material måste en kritisk 
granskning av datan göras (Jacobsen, 2002). Tre av de viktigaste kriterierna för 
bedömning av kvaliteten på forskning om företagsekonomi är reliabilitet, 
replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 2013). Det är av största vikt att uppnå en 
hög reliabilitet och validitet för att stärka att våra slutsatser ska anses vara giltiga och 
trovärdiga (Jacobsen, 2002). 
 
3.4.1 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och syftar till att förklara huruvida resultaten 
från en undersökning blir densamma om undersökningen skulle genomföras 
ytterligare en gång (Bryman & Bell, 2013). Reliabilitet kan vidare förklaras som i 
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vilken utsträckning det är möjligt att upprepa studien och få likvärdiga resultat samt i 
vilken omfattning detta är möjligt (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
Intern reliabilitet 
Enligt Bryman och Bell (2013) betyder intern reliabilitet att forskarna ska komma 
överens om hur de ska tolka det de ser och hör, för att minska risken att informationen 
tolkas olika. En kontinuerlig diskussion mellan oss författare om hur datamaterialet 
har tolkats och uppfattats har minskat risken för missförstånd. Alla intervjuer har 
spelats in vilket tillåtit oss att vara mer delaktiga i intervjun för att sedan kunna gå 
tillbaka och lyssna på inspelat material för att kunna återge respondenten på ett 
tillförlitligt sätt. Samtliga intervjuer och transkriberingen av materialet har genomförts 
i båda författarnas närvaro för att säkerställa att inga intryck och tolkningar 
försummas. 
  
Extern reliabilitet 
Extern reliabilitet beskrivs som den utsträckning i vilken en undersökning kan 
upprepas. Eftersom det i en kvalitativ studie är omöjligt att “frysa” en social miljö är 
det i många fall svårt att uppfylla hög extern reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Vårt 
mål har varit att försöka specificera proceduren i alla delar för att undersökningen ska 
vara så transparent som möjligt och på så vis göra det tydligt för läsaren hur vårt 
tillvägagångssätt har sett ut. I uppsatsen återges även hur respondenterna valts ut och 
intervjuguiden visar vilka frågor som ställts. Studien är delvis uppbyggd på 
sekundärdata vilket underlättar för andra författare som tagit del av samma material 
att replikera studien. 
 
3.4.2 Validitet  
Ordet valid betyder allmänt giltig, det vill säga att något är bärande i ett sammanhang 
(Allwood & Erikson, 2010). Jacobsen (2002) förklarar innebörden av validitet som att 
vi mäter det vi önskar att mäta. Validiteten delas vidare upp i två delar, intern och 
extern. Allwood och Erikson (2010) redogör för ett antal validitetskriterier. 
Exempelvis ska studiens resultat vara trovärdiga, de ska gå att lita på samt gå att 
bekräfta. Sammanfattningsvis går det att säga att kriterierna innehåller två aspekter: 
studien ska vara väl genomförd och resultaten ska vara väl förenliga med vad forskare 
och gemene man uppfattar som rimliga. 
  
Intern validitet 
Intern validitet innebär att vi mäter det vi faktiskt avser att mäta (Jacobsen, 2002). 
Inom den kvalitativa forskningen innebär det att det ska finnas en god 
överensstämmelse mellan de teoretiska idéer som en forskare utvecklat och dennes 
observationer. Den långvariga delaktigheten och närvaron gör att intern validitet ses 
som en styrka i kvalitativa undersökningar eftersom det gör det möjligt att säkerställa 
en hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och observationer (Bryman & Bell, 
2013). Under hela uppsatsprocessen har vi haft en öppen och ärlig kommunikation 
med våra respondenter. Vi har efter genomförda intervjuer haft möjlighet att 
återkomma till våra respondenter för att bringa klarhet i det som under processens 
gång krävt ytterligare förklaringar eller i de fall då vi varit i behov av ny information. 
  
Extern validitet 
Extern validitet handlar om i vilken grad resultaten från en undersökning kan 
generaliseras och överföras till andra kontexter (Jacobsen, 2002). Kan studiens 
resultat generaliseras till många andra typer av deltagare, platser eller tidpunkter är 



 
 

 

20 

den externa validiteten hög (Allwood & Erikson, 2010). Den externa validiteten kan 
vid en kvalitativ studie anses vara ett problem på grund av användandet av fallstudier 
och begränsade urval (Bryman & Bell, 2013). Vårt fokus har varit att intervjua 
respondenter som kan representera den svenska kontexten. En kvalitativ metod med 
intervjuer som datainsamlingsmetod är tidskrävande och begränsar därför urvalet. Vi 
anser trots detta att den externa validiteten är godtycklig då vi har pratat med olika 
högskolor vilka är oberoende av varandra och revisionsbyråer som representerar 
några av de största byråerna i världen. 
 
3.5 Etisk reflektion  
Genomgående i denna uppsats har vi beaktat de viktiga etiska principerna; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 
nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013). Genom att 
informera respondenterna om studiens syfte, att studien är frivillig och bygga 
relationen på ömsesidighet och tillit uppfylls dessa principer. Det är viktigt att 
respondenterna blir korrekt återgivna (Jacobsen, 2002). Att bryta ut enskilda citat som 
hör till ett större sammanhang kan få en helt annan betydelse. För att 
intervjupersonerna inte ska känna att deras ord blivit tagna ur kontext har vi bemött 
detta med att skicka över transkriberingen för godkännande. 
  
Vid genomförandet av undersökningar ska även informationens känslighet tas i 
beaktande. De som intervjuas har rätt till sitt privatliv och en överträdelse av denna 
rätt är inte acceptabel (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Vår studie berör inte 
frågor kring respondentens privatliv utan fokuserar på branschen och akademin i 
helhet vilket gör att frågorna inte inkräktar på respondentens personliga sfär. En av 
våra respondenter från revisionsbranschen önskade att vara anonym vilket har gjort att 
vi har valt att använda en pseudonym för denne respondent. Övriga deltagare i denna 
undersökning är återgivna med namn något vi anser ökar tillförlitligheten för studien 
då läsaren får veta vilka respondenterna är. 
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4. Empiri  
 
Empirin är uppbyggd utifrån intervjuer genomförda med representanter från 
revisionsbranschen och akademin. Avsnittet inleds med en redogörelse för 
branschens åsikter kring uppsatsens ämne. Representanter från branschen är 
auktoriserade revisorer från några av de största revisionsbyråerna. Sedan följer 
akademins perspektiv som representeras av professorer och undervisande lärare från 
olika högskolor i Sverige. Avslutningsvis presenteras Ek. dr. Pernilla Lundqvist som 
ger sina åsikter från både branschens och akademins perspektiv. En presentation av 
varje respondent inleder varje del. Avsnittet är genomgående uppdelat i olika ämnen 
där varje respondents åsikter presenteras under respektive rubrik. Utifrån 
teorimodellens nyckelbegrepp har vi formulerat rubrikerna så att de på bästa sätt 
återspeglar vårt empiriska underlag. 
 
4.1 Revisionsbranschen  
PwC - Pontus Tonning 
Pontus Tonning arbetar sedan 2002 på PwC och sedan 2006 som auktoriserad revisor 
i små och medelstora ägarledda företag. Under åren har han verkat i olika chefsroller 
och blev redan som 26-åring kontorschef. Idag är han ansvarig för verksamheten i 
Västra Sverige. Pontus sitter också med i PwC’s ledningsgrupp kring revision i 
Sverige. Intervjun genomfördes den 5 mars kl. 14.00 på PwC’s kontor i Borås. 
  
Anders Andersson (pseudonym) 
Anders Andersson blev auktoriserad revisor 2013 och är idag kontorschef på ett av de 
större revisionsbolagen. Anders Andersson är projektledare för många stora revisioner 
och jobbar även med sin egen kundstock där han själv är påskrivande revisor. 
Besöksintervjun genomfördes den 12 mars kl. 8.00.   
  
KPMG - Jesper Bengtsson 
Jesper Bengtsson har efter sina studier i Halmstad och Göteborg arbetat på KPMG i 
Halmstad sedan 2010 och blev auktoriserad revisor 2013. Jesper jobbar med både små 
och stora företag med inriktning på finansiella bolag och främst banker. Intervjun 
genomfördes den 21 mars kl. 9.00 på KPMG’s kontor i Halmstad. 
 
4.1.1 Digitaliseringens påverkan på branschen 
PwC - Pontus Tonning 
P. Tonning betonar att branschen påverkas av digitaliseringen och att den just nu är 
under en stor omställning. Frågor kring digitaliseringen och hur den påverkar 
branschen är ständigt återkommande på ledningsgruppens agenda och något som hela 
branschen jobbar med dagligen. Dels för att kunna göra en kvalitetsmässig revision 
och dels för att attrahera medarbetare och kunna erbjuda roliga, stimulerande 
arbetsuppgifter. P. Tonning menar att digitaliseringen är en fråga för 
attraktionskraften och förklarar vidare att nyrekryterade yngre medarbetare inte vill 
göra standardiserade moment när tekniken kan göra det. Teknologin möjliggör alltså 
att standardiserade moment kan flyttas från välutbildade personer till maskiner. 
  
“Det som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras. Så är det ju bara. Det är ju den 
utvecklingen det går i alla hänseenden.” 
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I takt med att branschen utvecklas menar P. Tonning att revisorn måste besitta en 
högre kompetens kring data analytics och avvikelsehantering. Big Data är ett fenomen 
som kommer skapa nya möjligheter och få stor betydelse i framtiden men det kräver 
en förståelse och tolkningsförmåga. Att revidera är att förstå och det kommer i 
framtiden att krävas en större förståelse även för processer och system samt 
riskbedömningar i dessa. Trots att det i dagsläget sker ett arbete kring detta tror P. 
Tonning att kraven kommer öka mer och mer. 
  
“Så högre grad av teknologisk mognad, kunskap om dataanalyser, förståelse för 
processer och system. Det är väl de övergripande områdena som jag tror man måste 
ha bättre koll på.” 
  
Enligt P. Tonning kommer aspirerande revisorn alltid att behöva lära sig 
baskunskaper men med tiden kommer detta att vara tillgängligt överallt. Utmaningen 
kommer vara att sätta samman datamängder och att tolka med erfarenhet och dra 
slutsatser. Här är människan fortfarande steget före maskinerna, men vi kan inte 
hantera hur mycket data som helst utan teknikens hjälp. Vi kan använda tekniken för 
att avancera våra slutsatser och lägga till det som människan är bra på. Att samtala 
med människor är ett sådant exempel och något som inte en robot eller algoritm kan 
göra. 
  
Anders Andersson 
A. Andersson säger att det är svårt att veta vad som kommer hända med revisorsyrket 
i framtiden. Han menar att det räcker med en lagändring för att allt ska förändras. A. 
Andersson berättar att mycket har ändrats sedan han startade på firman då nästan 
allting var analogt och alla revisioner gjordes på papper. Idag försöker de digitalisera 
så mycket som möjligt, inga papper ska finnas utan all dokumentation ska ske digitalt. 
Firman har en riktlinje att alla uppdrag över 20 timmar ska göras digitalt, men 1 juli 
kommer det gamla revisionverktyget försvinna och då ska alla revisioner skötas 
digitalt.  
  
Att göra revisionen i realtid tror A. Andersson att vi kommer se mycket av i framtiden 
och att bokslut kommer göras mer löpande när man har tillgång till kundens 
huvudbok. Han ser detta som en stor förutsättning för att i framtiden kunna fördela 
arbetet mer jämt över året, jämfört med den extrema högsäsongen som idag definierar 
branschen.  
  
A. Andersson påpekar även negativa aspekter som följer med digitaliseringen. 
Digitala revisioner innebär att vissa moment tar längre tid att utföra än tidigare då allt 
dokumenterades i årsakten. A. Andersson säger att de nu ser över om firman 
överhuvudtaget ska jobba med de riktigt små kunderna eftersom de inte får någon 
lönsamhet i det. Oavsett storlek på företaget ska revisorn lämna en revisionsberättelse 
med alla de krav som en revision ställer, samtidigt som byrån inte kan fakturera hur 
mycket som helst. A. Andersson menar att mycket handlar om att hitta en modell som 
gör att de har en effektivitet i alla uppdrag, något som firmans huvudkontor jobbar 
med kontinuerligt. 
  
“Det tar väldigt lång tid att göra en lagstadgad revision även om bolaget är väldigt 
litet. Och det här ser man väl över lite, ska vi ens jobba med de här små kunderna, vi 
får ingen lönsamhet i det.“ 
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A. Andersson förklarar att firman ständigt investerar i ny teknik, exempelvis nya 
datorer och programvaror, vilket är kostsamt för byrån. Ny teknik innebär att det ställs 
krav på medarbetarna att lära sig på nytt, något som kan vara frustrerande för många. 
A. Andersson nämner att det är sårbart att ha allt digitalt. Jämfört med pärmen som 
finns i fysisk form kan systemen krascha och informationen gå förlorad. 
Digitaliseringens utveckling bidrar till ständiga investeringar i nya programvaror. A. 
Andersson tror att detta är en trolig orsak till sjunkande vinstmarginaler i kombination 
med prispress från konkurrenter.  
  
KPMG - Jesper Bengtsson  
Sedan några år tillbaka arbetar KPMG hundra procent digitalt med deras 
revisionsakter. Enligt J. Bengtsson har det redan börjat hända saker i branschen och 
han förklarar att digitaliseringen kommer leda till en helt ny revision i framtiden. Det 
kommer att vara mer dataanalyser och granskningen kommer att göras av systemstöd 
istället för den traditionella stickprovsgranskningen. J. Bengtsson förklarar att 
systemet kommer att göra en första granskning och granska hela populationen och 
utifrån det ta fram olika poster med varierande avvikelser som revisorn sedan 
granskar. Detta förutsätter att det finns ett väl fungerande systemstöd och kommer att 
ställa högre krav på att rätt parametrar används. Revisorns uppgift blir mer analytisk, 
något som J. Bengtsson ser positivt på. Han nämner också att det pratas mycket i 
omvärlden om risken med digitalisering och att det kommer att försvinna jobb. Det är 
dock inget som J. Bengtsson är orolig för utan menar att arbetsuppgifterna kommer 
förändras men att det inte kommer att försvinna några arbetstillfällen. 
  
”Däremot kommer det bli mycket mer kvalificerat och roligare arbete. För vi kommer 
få sitta och analysera mer. Vi slipper att stå och kopiera papper och sådana här 
saker.” 
  
KPMG har en utvecklingsgrupp som arbetar med utveckling av programvaror. J. 
Bengtsson förklarar att de större kontoren länge har jobbat digitalt medan de mindre 
kontoren, som Halmstad, anpassade sig för cirka två år sedan. I takt med att 
revisionsprocessen förändras så förändras också de interna utbildningarna. J. 
Bengtsson berättar att de innehåller grundläggande moment inom digitalisering, 
exempelvis hur en PDF-fil dokumenteras på rätt sätt, eftersom mycket av deras 
granskning sker i detta format. KPMG’s utvecklingsgrupp arbetar ständigt med 
digitaliseringen och har projekt för framtiden om hur byrån ska gå framåt. 
 
4.1.2 Utbildning kopplat till kunskapskrav 
PwC - Pontus Tonning 
P. Tonning anser att synsättet på kunskap och utbildning måste ändras och ställer sig 
frågande till om det är modernt att sitta och läsa i böcker istället för att använda sig av 
exempelvis e-learning. Med hjälp av tekniken kan man göra utbildningen roligare och 
det finns jättestora möjligheter i och med teknologin. 
  
När PwC anställer nyexaminerade studenter är det främst personligheten som 
värdesätts. Det viktigaste är att personen har ett intresse och visar på engagemang. P. 
Tonning tror att studenten kan lära sig det som behövs på byrån när denne väl är där. 
Han betonar också förändringsbenägenhet som en betydande faktor. Det är viktigt att 
studenten vill förändra sig och innehar en anpassningsförmåga då det kommer att 
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krävas i framtiden. I takt med att revisionen är på väg åt ett mer digitaliserat håll så 
kommer byrån att leta efter andra egenskaper och kompetenser än vad de traditionellt 
har gjort. P. Tonning menar att de både kommer behöva specialister och generalister 
och att det inte längre finns någon standardiserad kandidatprofil som det tidigare gjort 
då fokus legat på ekonomer. Trots att de redan idag rekryterar olika typer av personer 
kommer det att ske i ännu större omfattning i framtiden. P. Tonning anser att en 
grundläggande generell utbildning är bra men att studenten sedan bör kunna välja 
inriktning att fördjupa sig i. Han tror att det som studenten tycker är roligt är också det 
som den blir bra på. För att undvika en standardiserad och styrd utbildning är det 
fördelaktigt om studenterna själva får vara med och påverka. 
  
P. Tonning påstår att marknaden kommer att efterfråga andra tjänster, än de som 
traditionellt har funnits, vilket kommer kräva andra kompetenser. Samtidigt påpekar 
P. Tonning att de flesta studenter idag är tekniskt skickliga och har en hög 
datamognad vilket gör att de har en bättre startposition i rekryteringen. Det är 
meriterande om studenten har intresse för data och dataanalyser och har en förståelse 
för programmering. 
  
“Jag tror att allmänkunskapen hos våra revisorer som börjar måste vara högre inom 
de områdena, inom data analytics och inom system och processer. Det ser man 
tydligt. Och då är det ju bra om utbildningen kanske matchar det då, så att man har 
det med sig. Eller i alla fall ha fått en in-put kring det.” 
  
Angående RI’s förslag är P. Tonning positiv. Han menar att det nya förslaget kommer 
innebära att folk inte delas in i olika fack beroende på vilka kurser man har läst. Vi lär 
oss saker på olika sätt och det är fel att styra alla åt ett och samma håll. Därför 
behöver vägen mot revisorsexamen inte se likadan ut för alla. Däremot är han noga 
med att det fortsatt ska vara höga krav för att avlägga revisorsexamen. Testet fångar 
en bred bas av lagar och regler och det är tuffa krav eftersom revisorn efteråt i princip 
ska kunna revidera alla typer av bolag. Att kraven är höga tycker P. Tonning är viktigt 
också för att de som revisorer tar risker och har ett väldigt stort ansvar när de lämnar 
en revisionsberättelse. 
 
Anders Andersson 
A. Andersson berättar att det är svårt att få med alla medarbetare på den resa som 
digitaliseringen innebär, speciellt de äldre medarbetarna som är vana vid att arbeta 
analogt. A. Andersson anser att kunskapskraven för revisorn ständigt förändras men 
att trenden går mot mer IT. 
  
“Som kontorschef är det en extrem utmaning att jobba med 90-talisterna och hela 
spannet. 90-talisterna är ju vana med att jobba digitalt, men att få en 40-talist att 
vilja, det är en stor utmaning.” 
  
A. Andersson är övertygad om att folk måste vara bättre på IT och dataanalys för att 
kunna verka i branschen. Själva har de medarbetare placerade i Stockholm eller 
Indien som gör dataanalyser och som tar fram allt material. Sedan ska revisorer på 
kontoret vara kunniga och tolka och analysera materialet för att kunna dra en slutsats 
om vad siffrorna innebär. Kunskap inom just sådan analys upplever inte A. Andersson 
att det lärs ut på högskolan. 
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Vid rekrytering letar de efter ett visst antal punkter som speglar önskvärda 
kompetenser. Samarbetsförmåga är extremt viktigt enligt A. Andersson eftersom de 
alltid jobbar i team. Engagemang och initiativtagande är också viktiga egenskaper. 
Analysförmåga och omdöme är centrala för att bli revisor men även struktur och 
förmågan att ha många bollar i luften då de arbetar med flera projekt samtidigt. På 
längre sikt värdesätts relationsbyggare och affärsutvecklare, då studenten på sikt 
förväntas dra in nya kunder. A. Andersson säger att teknisk färdighet inte är ett krav, 
men det underlättar enormt om studenten är kunnig inom detta då den kommer i 
kontakt med 15-20 program på byrån. Det är väldigt svårt att klargöra en students 
tekniska färdigheter på en anställningsintervju. A. Andersson menar att det märks om 
en anställd inte har teknisk färdighet, för då hindras medarbetarens utveckling direkt 
när den börjar arbeta. I framtiden tror A. Andersson att studenten måste vara mer 
tekniskt kunnig och framförallt kunna applicera deras program redan tidigt i starten. 
A. Andersson säger att kraven på revisorn ska vara höga men han tycker RI’s förslag 
att ta bort kravet på juridik känns rimligt. Idag är det är för höga utbildningskrav för 
att skriva provet och A. Andersson tycker att det istället är viktigare att jobba på en 
revisionsbyrå och få tillämpa arbetet praktiskt. 
  
KPMG - J. Bengtsson 
J. Bengtsson tror att digitaliseringen blir en utmaning för de som verkat i branschen 
länge och som är vana vid att arbeta analogt. Utvecklingen sker fort och det kommer 
att behövas mer datorvana för att klara av förändringen. Det kommer att krävas att 
revisorn är aktiv i de nya utvecklingarna som sker i programmen för att kunna 
analysera och granska materialet. J. Bengtsson betonar även vikten av kunskaper i 
Excel, något som både byrån och deras kunder arbetar med. 
 
“Däremot så tror jag att yngre människor generellt, eller de som kommer från skolan, 
de har mer datorvana än vad andra har om man jämför med våra äldre kollegor.” 
  
På KPMG i Halmstad har de historiskt endast anställt profiler med en 
ekonomexamen. Det finns inget krav, men det är en fördel, att den nyanställde har läst 
de kurserna som krävs för att avlägga en revisorsexamen. På sikt tror J. Bengtsson att 
IT-kompetens kommer att ingå i den kandidatprofil som de eftersöker, då det ställs 
högre krav på att kunna hantera den digitala förändringen. KPMG’s större kontor i 
Stockholm, Göteborg och Malmö anställer redan i dagsläget personer med IT-
utbildning till de avdelningar som endast arbetar med IT-revision. J. Bengtsson 
berättar att det vid större revisioner ska ingå en IT-revisor eller någon med tillräcklig 
IT-kompetens i teamet. Att KPMG tar digitaliseringen på allvar visar sig i den interna 
utbildningsplanen där IT-revision ingår.   
  
Angående RI’s förslag anser J. Bengtsson att det är synd att kravet minskas men 
menar också att det går att se på det på två sätt. Dels kan det vara bra att först arbeta i 
branschen och sätta sig in i regelverken och sedan efteråt läsa vissa kurser, 
exempelvis beskattningsrätt och affärsjuridik. Han menar att han själv hade 
tillgodogjort sig mer kunskap än vad han gjorde inför revisorsprovet om upplägget 
hade varit på det viset. Samtidigt var han vid provskrivningen tacksam för att han 
hade läst kurserna på högskolan och det gav en typ av förståelse. Det andra sättet att 
se på förslaget är att det sänker utbildningskravet, något som J. Bengtsson inte är 
positivt inställd till. Dels för att det är höga krav att klara provet vilket kräver bred 
kunskap och dels för att det är ett väldigt stort ansvar som åligger en revisor. Eftersom 
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det endast finns ett prov för auktorisation så innebär det att revisorn egentligen får 
skriva på alla företag förutom de finansiella. Här menar J. Bengtsson att om det är 
någon förändring som skulle kunna göras så skulle det vara en uppdelning på provet, 
likt förr, med auktoriserad och godkänd revisor. Många i branschen strävar inte efter 
att skriva på de allra största företagen och om man jobbar på en mindre byrå i en liten 
stad så kan provet vara svårt. Vissa revisorer kan ha jobbat i fem år men aldrig med 
ett börsnoterat bolag. När de sedan ska avlägga provet så förväntas det ändå att den 
kunskapen ska finnas. Detta ställer höga krav på revisorn att lära sig dessa saker själv. 
 
4.1.3 Det upplevda gapet 
PwC - Pontus Tonning 
P. Tonning önskar att studenter besitter mer kunskap kring data analytics och system, 
något som han ibland kan känna saknas. Detta blir påtagligt direkt just för att de i 
arbetet hanterar stora datamängder. Han tror också på att varva teori och praktik för 
att studenter inte ska känna ett gap mellan utbildningen och arbetslivet. Han upplever 
att det blir en onaturlig övergång mellan att studenten studerar och sedan kommer till 
ett arbete som innebär något annat än vad utbildningen levererat. 
  
PwC i Borås samarbetar mycket med både gymnasieskolor och högskolor. De 
anordnar case, gästföreläser, deltar på arbetsmarknadsdagar och pratar med studenter 
för att ge branschens perspektiv på olika saker. P. Tonning tror att akademin och 
branschen kan samarbeta mer för att förmedla rätt budskap när utvecklingen av 
digitaliseringen sker så pass fort. Han menar att det inte får vara lärarens intresse som 
avgör vilken typ av information eleverna får. Det bör ständigt ligga en 
omvärldsanalys i läroplanen för att följa vad som sker i branschen. Studenten behöver 
det teoretiska men behöver också få det sammanvävt med praktiken eftersom teori 
och praktik inte alltid stämmer hundra procent överens. 
  
P. Tonning tycker att det är viktigt att vara medveten om avståndet mellan 
högskolorna och det som händer i revisionsbranschen och näringslivet. Finns det en 
diskrepans bör det undersökas varför den är där, hur stor den är och framförallt vad 
som kan göras för att minska den. P. Tonning anser att om de förstår varandra och 
skapar större kunskap och öppenhet för vad som behöver göras kommer alla tjäna på 
det över tid. P. Tonning påstår att det krävs ett djupare samarbete för att hela tiden 
väva in små moment av praktisk kunskap från branschen i undervisningen. Han menar 
att det är viktigt att studenter tidigt får en insikt i innebörden av att vara revisor och 
hur det fungerar i verkligheten. 
  
Revisionsbranschen är styrd av lagar och regler, något som inte alltid är uppdaterat i 
takt med branschens utveckling. På ena sidan finns regelverk och lagstiftare och på 
andra sidan teknologin och det som branschen utvecklar. Enligt P. Tonning finns det 
en risk för tröghet när det handlar om branschens förmåga att anpassa sig till 
digitaliseringens utveckling. Teknologin möjliggör andra sätt att göra revision på och 
det kommer kanske inte vara samma sätt som när lagtexten skrevs, vilket gör att 
lagstiftaren hamnar efter. Här tycker P. Tonning att det är viktigt att det förs en 
diskussion om hur de kan göra det här på ett bättre sätt och vart man är på väg. Han 
tycker inte att högskolorna ska vänta med att förändra sin utbildning tills 
lagstiftningen ändras utan att de ska ligga i framkant och vara införstådda med vad 
marknaden och branschen tycker. P. Tonning menar att akademin ska göra en 
omvärldsanalys utifrån det syftet högskolan har och utbilda eleverna i det de behöver. 
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“För vi har ju ett ansvar givetvis att minska det här gapet som ni är inne på, men jag 
upplever även att lärosätena måste efterfråga det.” 
  
P. Tonning önskar att studenter har bättre kunskaper i Excel när de kommer ut i 
arbetslivet eftersom det är ett verktyg branschen använder mycket för dataanalyser. 
Kan studenten detta blir de mer vana av att hantera data, får en förståelse för vad data 
är och kan finna samband. Excel tillsammans med andra dataverktyg kommer att vara 
basen i mycket framöver och därför hade en ökad kunskap inom detta varit önskvärt. 
  
Anders Andersson 
A. Andersson säger att de samarbetar med Högskolan genom gästföreläsningar, 
studentkvällar och arbetsmarknadsdagar och att de även har en budget för detta varje 
år. Tidigare var de involverade i en revisionskurs på högskolan och en medarbetare 
undervisade i skatterätt. Liknande samarbete finns inte idag av olika anledningar men 
A. Andersson uppfattade det som uppskattat från båda parter. Han är positivt inställd 
till samarbete och säger att byrån gärna ställer upp om de får en förfrågan från 
högskolan om att medverka.  
  
A. Andersson förklarar att anledningen till de låga ingångslönerna i branschen beror 
på att stora summor läggs på utbildning i början eftersom studenterna inte anses 
kunna tillräckligt när de anställs. För att höja ingångslönerna behövs ett samarbete 
med högskolorna där man läser mer revision som gör att byråerna inte behöver stå för 
kostsamma utbildningar det första de gör. A. Andersson anser att praktik bör 
integreras i utbildningen och säger att han är förvånad över att det inte finns. 
  
“Jag tycker gapet är ganska stort. Jag skulle vilja hamna i den här situationen i 
framtiden när man inte säger att - Vi förutsätter inte att ni ska kunna något.” 
  
A. Andersson tycker nuvarande ekonomutbildningen är för bred och att det hade varit 
fördelaktigt att kunna välja inriktning tidigare i sin utbildning. Han tillägger att det 
bör fokuseras mer på grundläggande redovisning. Han anser att högskoleutbildningen 
bör bli mer praktisk och innehålla en revisionskurs med mycket case. Att läsa IFRS-
kurser på detaljnivå borde tas bort eftersom så få av deras kunder faktiskt är 
börsnoterade. A. Andersson säger att Excel är ett bra verktyg som används hela tiden. 
Han menar att det inte bara är revisionsbranschen som eftersöker kunskap i Excel, 
utan att det är relevant för alla ekonomijobb. Därför skulle han även vilja se en 
Excelkurs på högskolan då han tycker kompetensen är för låg. 
  
KPMG - J. Bengtsson 
KPMG i Halmstad samarbetar med Högskolan i Halmstad och främst genom 
studenternas ekonomförening. Tillsammans anordnar de bland annat Excelkurser och 
revisonscase, gästföreläser och erbjuder även praktikplatser till studenter på 
högskolan. J. Bengtsson tycker att det är bra att utbildningen är bred eftersom den 
öppnar upp många dörrar till arbetsmarknaden och som nyexaminerad ekonom finns 
det flera möjligheter när denne kommer ut. Något som J. Bengtsson däremot saknar är 
en avtrattning av utbildningen, det vill säga att man specificerar sig på ett visst 
område som gör att det finns möjlighet att läsa fler kurser inom redovisning och 
revision. 
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”Min erfarenhet när vi började här är att när man börjar och kommer direkt från 
skolan så är det nästan som att börja på nytt. Och så tycker inte jag det behöver vara 
om man har pluggat i fyra år. Det bör finnas en högre kunskap just inom redovisning 
och revision när man börjar.” 
  
J. Bengtsson menar att det behövs mer än en eller två kurser inom revision på fyra år 
för att få inblick i hur en revision fungerar. I framtiden kommer skolan behöva ett 
revisorsprogram som även täcker in IT-delen.  J. Bengtsson tror att det kommer att 
ställas högre krav på just IT och att det kommer vara en del av kraven för att avlägga 
revisorsexamen. Han ser med fördel att IT-delen tar mer plats i utbildningen då det i 
framtiden kommer att krävas förståelse för systemen och revisorn måste vara 
medveten om hur de fungerar. Därför hade en generell kurs inom affärssystem och 
processer varit att önska på ekonomutbildningen. 
  
Något som J. Bengtsson tror mycket på är praktik och menar att det bör vara en del av 
utbildningen. Att få göra en praktik och komma ut till olika företag för att få 
färdighetsträning är viktigt. För att det inte ska bli tidskrävande för skolan kan de 
istället lämna över ansvaret på studenten att hitta praktikplats. J. Bengtsson tror på 
ökad interaktion mellan högskolan och företag, inte bara revisionsbranschen. Han har 
förståelse för att skolan har sin plan och menar att han ser på utbildningen ur sitt 
perspektiv. Det krävs en förståelse för varandra och varandras åsikter. 
  
”Men ett samtal däremellan och ett samarbete tror jag är nyckeln till framgång.” 
 
4.2 Akademin  
Högskolan i Halmstad - Jonas Gabrielsson 
Jonas Gabrielsson är professor i företagsekonomi och ämnesgruppansvarig för 
redovisning, finansiering och styrning på Högskolan i Halmstad. Tjänsten innebär 
både undervisning och forskning. Jonas forskar inom företagsekonomi, 
bolagsstyrning, ekonomistyrning, verksamhetsstyrning samt om innovationer och 
entreprenörskap. Han har tidigare även varit avdelningschef och ansvarade då för 
utbildningarna tillsammans med studierektorn. Intervjun genomfördes den 6 mars kl. 
12.15 på Högskolan i Halmstad. 
  
Linköpings Universitet - Torbjörn Tagesson 
Torbjörn Tagesson är professor i företagsekonomi med inriktning redovisning. Han 
föreläser på grundnivå, avancerad nivå och inom forskningsutbildningen. Torbjörn 
bedriver forskning inom redovisning, revision och styrning mot kommunal och privat 
sektor. Han är även kanslichef och ledamot för Rådet för kommunal redovisning. 
Intervjun genomfördes den 8 mars kl. 9.00 via telefon. 
  
Högskolan i Borås - Jürgen Claussen 
Jürgen Claussen är universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och gästlärare på 
Högskolan i Halmstad. Han har varit verksam i skolans värld i 30 år och föreläser i 
kurser inom företagsekonomi. Jürgen har själv läst motsvarande 
Civilekonomutbildning i Hamburg, läst IT och även arbetat med båda delarna. 
Intervjun genomfördes den 12 mars kl. 11.00 på Högskolan i Borås. 
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4.2.1 Utbildning  
Högskola i Halmstad - Jonas Gabrielsson 
J. Gabrielsson delar upp syftet med en ekonomutbildning i tre delar; 
kunskapstradition, färdighet och förmågor samt värderingar och förhållningssätt. J. 
Gabrielsson anser att det studenten ska få ut av sin utbildning är att bygga kunskap 
om grundläggande ekonomiska begrepp, kunna förstå begreppen i ett sammanhang, 
men också förstå det sociala sammanhanget och att det uppkommit på ett visst sätt. 
Vidare ska studenten också behärska den specialiserade begreppsapparat som hör till 
varje inriktning. J. Gabrielsson förklarar att högskolan förvaltar ett kunskapsarv och 
utbildningen innebär förståelse för kunskapstraditionen.  Han påpekar också att 
förståelse för etiska förhållningssätt och värderingar är en viktig del av utbildningen. 
Studenten ska kunna reflektera över vad som är bra och dåligt med olika ekonomiska 
val. Han menar att något som är ekonomiskt lönsamt inte alltid är etiskt korrekt. 
  
J. Gabrielsson anser att utbildningen ska innehålla färdighetsträning. Studenterna ska 
kunna hantera begreppen i praktiken för att göra ekonomiska val och vilka 
konsekvenser det får. Dock ska man inte missförstå och tro att en högskoleutbildning 
främst innebär verksamhetsträning. Istället ligger högskolornas och universitetens 
styrka i att studenten djupdyker och förstår sin specialiserings förutsättningar.  
  
“Om det bara är verksamhetsträning man är ute efter då kan man gå en 
redovisningskurs på Studiefrämjandet.” 
  
Linköpings Universitet - Torbjörn Tagesson 
T. Tagesson säger att högskoleutbildning ska ge studenten grundläggande 
faktakunskaper. Vidare ska den utveckla studenternas förmåga att ha ett kritiskt 
förhållningssätt samt förse studenten med metoder att förstå och analysera olika 
empiriska fenomen. Han menar att kunskap inom metodansats och grundläggande 
teori också behövs för att förstå olika förutsättningar, lagar och regler som kan 
förändras.   
  
Högskolan i Borås - Jürgen Claussen 
J. Claussen tycker det viktigaste med utbildningen är att lära sig att problematisera 
och kunna se huvuddrag. En akademisk utbildning handlar om att skolas in i något typ 
av beteende. Att lära sig mycket detaljkunskap tror J. Claussen kan vara bra men 
relevansen för dessa förändras snabbt. Självklart är det också betydelsefullt att få med 
sig vissa grundläggande begrepp för att kunna fördjupa sig, men det viktigaste är att 
kunna problematisera och att studenten får en bred, allmän bas att stå på. 
 
4.2.2 Kursplanens utformning   
Högskola i Halmstad - Jonas Gabrielsson 
J. Gabrielsson förklarar att det är examinatorn som sätter lärandemålen och 
bestämmer kursinnehållet, för att denne är mest kunnig inom området. J. Gabrielsson 
berättar att det inte finns någon domstol eller någon annan instans som kan säga vad 
som egentligen är korrekt i en kurs, utan det ligger på examinatorn. Läraren som 
föreläser i kursen har inget formellt ansvar utan betraktas bara som leverantören, 
vilket innebär att examinator i vissa fall inte är involverad i kursen. 
  
J. Gabrielsson beskriver att studierektorn eller programansvarig ansvarar för 
kvaliteten på ett program och bestämmer om en kurs ska läggas till eller ändras. 
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Förslaget kan även komma från kollegiet som då är drivande aktör för att det ska gå 
igenom. Oavsett vilket håll förslaget kommer ifrån är det gemensamma att det måste 
få förankring i kollegiet och sedan fastställas av högskolans ledning för forskning och 
utbildning. J. Gabrielsson förklarar att ledningen består av representanter från 
professionen. 
  
Kursplanerna ses över systematiskt inför varje gång de ska hållas, vilket innebär ett 
halvår innan kursen ska gå, av examinatorn. J. Gabrielsson berättar att då finns 
chansen att uppdatera kursens innehåll men det innebär inte att kursen ändras varje 
gång. Utöver detta hålls även ett programråd för hela programmet där representanter 
från lärarkollegiet, studenter och näringslivet medverkar och sedan är det upp till 
programansvarig att summera. J. Gabrielsson upplever att en förändring av kurser inte 
sker ofta. Senast var det införandet av verksamhetsförlagd utbildning då det 
upptäcktes att det fanns en stor efterfrågan på detta och starkt stöd från kollegiet.  
  
Externa parter har indirekt en stor påverkan på kursplanens utformning enligt J. 
Gabrielsson. Han förklarar att en omvärldsanalys görs för att se vilka kurser som finns 
på andra lärosäten och hur de är utformade vilket sedan spelar en roll för kursplanens 
utformning. J. Gabrielsson anser dock inte att han påverkas mycket av branschen när 
det är bestämt vad kursen ska innehålla. Detta på grund av att det då handlar mer om 
pedagogiska frågor, vilket akademin är bättre på. J. Gabrielsson säger att han inte 
funderat så mycket kring hur samarbetet ser ut med branschen just när det kommer till 
utformning av kursplanerna. Dock är J. Gabrielssons åsikt att de samarbetat i de 
situationer där det ger ett mervärde, exempelvis genom revisionscase. Han upplever 
det dock inte som värdeskapande att bjuda in branschen på helhetsplaneringen. J. 
Gabrielsson säger att hur samarbetet med branschen ser ut skiljer sig beroende på 
lärare och nämner också att det inte finns något samarbete på institutionsnivå. 
  
“Branschen har ingen kärnkompetens i pedagogik och hur man organiserar 
utbildning. Dock slår branschen akademiker på färdighetsträning. De slår inte 
akademin på profession och förvaltning av kunskapskapital.” 
  
Linköpings Universitet - Torbjörn Tagesson 
T. Tagesson förklarar att processen att ta fram kursplanen sker i samråd mellan 
kollegor. Kollegor inom enheten för redovisning och finansiering träffas och 
diskuterar med jämna mellanrum kursernas innehåll och relevans. T. Tagesson säger 
att de själva kan föreslå ändringar eller tillägg i kursplanen, vilket diskuteras med 
kollegorna för att sedan lämnas till en nämnd som formellt ska fastställa 
kursplanen.  Trots att ändringarna sker i samråd med programansvarig som beställer 
utbildningen som avdelningen ska leverera uppfattar T. Tagesson att de har mycket att 
säga till om. Han menar att eftersom det är lärarna som forskar och undervisar i ämnet 
är det ofta de som har kunskap om vad som händer. T. Tagesson säger att de försöker 
skriva kursplanerna på en mer aggregerad nivå och undvika att den är för detaljerad 
för att på så sätt lämna utrymme för anpassning till förändringar som sker. På frågan 
om hur externa parter påverkar kursplanen svarar T. Tagesson att han i sitt arbete 
regelbundet träffar och för dialog med representanter från stora byråer, 
bokföringsnämnden och finansdepartementet. Detta gäller även i rollen som forskare 
där han träffar företrädare från näringslivet och offentlig sektor vilket ger information 
om nya saker att beakta. 
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“Det klart, om inte direkt, så indirekt påverkas man ju av att man har kontakt med 
omvärlden.” 
  
Högskolan i Borås - Jürgen Claussen 
J. Claussen säger att det sällan tillkommer helt nya utbildningar, oftast görs 
anpassningar och mindre förändringar. Han förklarar att det är forsknings- och 
utbildningsnämnden eller rektorn som ger i uppdrag att ta fram en utbildning. Det kan 
också vara en sektion eller institution som framför ett förslag på en möjlig förändring. 
Sedan försöker de sätta upp målsättningen med hela utbildningen och delar in detta i 
moment, det vill säga kurser. Detta är något som tas fram i samråd mellan 
studierektor och lärare. Slutligen är det forsknings- och utbildningsnämnden som 
godkänner och tar beslutet. 
  
J. Claussen upplever att han är delaktig i processen att ta fram kursplanen. Lärarna får 
själva uppdraget att planera kursplanen på detaljnivå. De har relativt strikta mallar för 
hur kursplanen ska vara utformad, något som J. Claussen har märkt skiljer sig mellan 
olika högskolor. Han förklarar att en kursplan ofta är skriven så att den är 
anpassningsbar och det är upp till den kursansvarige att uppdatera innehållet så att 
kursen hålls relevant. Vidare påpekar J. Claussen att det finns ett mycket större 
spelrum i Halmstad än i Borås. I Halmstad upplever han en större frihet till att göra 
anpassningar utifrån de kompetenser läraren har, medan det i Borås är väldigt 
fördefinierat och styrt. J. Claussen menar att de därför måste tänka sex månader i 
förväg för att följa med de snabba förändringar som sker runtomkring, vilket är svårt. 
 
“Och redovisning är ju ett område som förändras relativt snabbt. Och är man då på 
detaljnivå då måste man liksom pressa in det i kursplanen, det kan vara svårt 
ibland.” 
  
J. Claussen förklarar att det oftast är ändrade krav som leder till förändringar. Det 
finns ingen process som per automatik leder till att kursplanen måste uppdateras. 
Vidare menar han att det också finns kvalitativa aspekter som kan leda till 
förändringar. Då ses kvaliteten på kursen över och det undersöks om kursplanen 
innehåller eventuella problem. J. Claussen förklarar även att de vart tredje år har 
besök från UKÄ som ser över kursplanerna och om det behövs en förändring. Han 
poängterar dock att det är problematiskt att göra en förändring då det ofta sker på 
bekostnad av något annat eftersom man inte kan få plats med allt. Eftersom alla tycker 
att det som de själva gör är viktigt menar J. Claussen att ingen är villig att ge upp sin 
egen del. 

4.2.3 Digitalisering 
Högskola i Halmstad - Jonas Gabrielsson 
J. Gabrielsson tror att branschen har lika svårt att hänga med som akademin när det 
kommer till digitaliseringen och menar att alla famlar i mörkret. J. Gabrielsson säger 
att trots att digitaliseringen händer nu och att det inte är science fiction är det svårt att 
veta exakt vart vi kommer hamna. Han menar att det måste finnas en uppgraderad 
begreppsapparat med fokus mot rätt håll där inte bara det traditionella sättet används 
för att förklara termer. Detta måste även komma in tidigare i utbildningen, inte först 
på avancerad nivå.   
  



 
 

 

32 

“Om vi inte har begreppen hur ska vi då kunna se det och kunna beskriva vad som 
händer?” 
 
Linköpings Universitet - Torbjörn Tagesson 
T. Tagesson svarar att han inte vet exakt hur mycket digitalisering som är integrerat 
på ekonomprogrammet, något som beror på vilka kurser studenten valt. T. Tagesson 
berättar att digitala hjälpmedel används i undervisningen inom kurser i 
företagsekonomi. I kursen Revision i teori och praktik jobbar studenter med ett 
verkligt case som analyseras i ett revisionsprogram, där de får testa på och lära sig 
grunderna. T. Tagesson säger att även om de hade kunnat jobba mer med digitala 
verktyg, så sker detta i så fall på bekostnad av något annat. T. Tagesson menar att det 
finns två perspektiv; antingen utbildas ekonomer som är experter på system och 
informatik eller så läggs fokus på att producera ekonomer som är experter på att 
analysera den data som genereras av de digitala systemen. T. Tagesson tror att det 
senare är något som behöver utvecklas i ekonomutbildningar, men han anser att det i 
Linköping successivt sker i allt högre utsträckning genom att det integreras moment 
med statistisk analys i utbildningen. 
  
“En sak är ju hur man tar fram den, hur man tar fram information med hjälp av 
system, men en annan är ju hur man analyserar den data som tas fram med hjälp av 
systemen. Och framförallt där tror jag att man behöver utveckla framtidens 
ekonomer.” 
  
T. Tagesson berättar att när han arbetade vid Lunds universitet så tog han, 
tillsammans med lärare i statistik, fram en kurs i business statistics. Där fick studenten 
jobba med tillämpad statistik och analysera företagsekonomisk data, något som han 
delvis har integrerat i en kurs som han nu ger i Linköping. Att läsa mer 
informationsteknik och utveckla förståelse för hur digitala system och program 
fungerar är ett annat spår och T. Tagesson säger att det är svårt att hinna med båda 
spåren inom ramen för en utbildning. Han förklarar att när han själv studerade var det 
obligatoriskt med en kurs i informatik, men att den kunskap han erhöll i stor 
utsträckning är föråldrad idag.  Däremot anser T. Tagesson att de grundläggande 
statistiska reglerna och förutsättningarna är relevanta över tid, vilket gör den 
kunskapen viktig att ha med sig. 
  
Högskolan i Borås - Jürgen Claussen 
J. Claussen försöker själv integrera digitaliseringen i olika moment i sina kurser. 
Bland annat har han ett case där studenterna får använda sig av ett affärssystem för att 
komma i kontakt med bokföring. Han förklarar vidare att Excel finns integrerat i få 
moment på andra kurser. Utöver detta finns det inga kurser inom IT som ingår i 
programmet utan det är valbara kurser. J. Claussen menar att det ställer krav på 
studenterna att inse att de behöver djupare förståelse annars kommer de att tappa den 
delen. I de kursplaner där det har funnits frihetsgrader har J. Claussen medvetet styrt 
in mot IT. Han anser att det är en brist på IT i många kurser och tycker att det borde 
vara ett naturligt inslag, inte bara för revisorstudenter utan för alla då det är en stor del 
i dagens samhälle. Han menar att det är viktigt med en grundförståelse för 
digitaliseringen för att kunna förstå system och kunna göra analyser. 
  
“Det kan man nästan betrakta som lite pinsamt, att man inte har kommit i kontakt 
med vissa begrepp. Och jag försöker ju få in det medvetet i mina kurser.” 
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4.2.4 Det upplevda gapet 
Högskola i Halmstad - Jonas Gabrielsson 
J. Gabrielsson anser att branschen uppfattar den magisterutbildningen som ges av 
Högskolan i Halmstad som värdeskapande eftersom många studenter får jobb vilket 
gör utbildningen relevant. J. Gabrielsson förklarar vidare att knäckfrågan inte är om 
man verkligen ligger “up to date” eller om utbildningen är nära det branschen 
efterfrågar. Istället är utbildningen framförallt en kvalitetsstämpel på att studenter 
genomfört en utbildning på avancerad nivå. J. Gabrielsson tror därför att det är mer 
viktigt att producera duktiga och abduktiva studenter istället för att pricka rätt i 
senaste trenden. J. Gabrielsson upplever det inte som svårt att följa med i 
digitaliseringens utveckling i omvärlden utan utmaningen ligger i att följa med i hur 
undervisningen levereras till studenterna. 
  
Linköpings Universitet - Torbjörn Tagesson 
T. Tagesson ställer sig frågande till hur stort gapet egentligen är, och om gapet ser 
likadant ut överallt. T. Tagesson menar att det är felaktigt att tro att en akademisk 
utbildning leder till att studenten är fullärd och direkt kan gå in i en yrkesroll. 
Akademisk utbildning handlar om att ge teoretisk kunskap, metodkunskap och kritiskt 
tänkande. T. Tagesson anser att branschen också har ett ansvar att vidareutbilda sina 
anställda och att även studenten själv ansvarar för att tillgodogöra sig kunskap och 
välja väsentliga kurser. T. Tagesson säger att de samarbetar med branschen genom att 
ta in gästföreläsare samt genom andra aktiviteter. De har även adjungerade lärare som 
deltar i undervisningen och kursutvecklingen på universitetet men som har sin 
huvudsakliga anställning på revisionsbyråer. 
  
Högskolan i Borås - Jürgen Claussen 
J. Claussen tror att det kommer krävas en kompetensförändring på högskolorna för att 
gapet ska minska. Det kommer behövas dubbel kompetens, något som han också tror 
är huvudproblemet; att hitta den som både kan IT och som har tillräcklig kunskap i 
modern redovisning. J. Claussen menar också att det hade underlättat om de fått 
tydliga direktiv och anvisningar från myndigheter eftersom det är något som gärna 
följs. Det finns ett krav från RI om hur utbildningen ska se ut och finns det inte 
angivet att man ska ha läst exempelvis 7 poäng IT, då uppfattas det inte som 
nödvändigt att plocka in det. J. Claussen anser att alla inte är införstådda med 
nödvändigheten av IT och vissa saker kan bara förstås med en viss grundläggande IT-
kunskap. 
  
J. Claussen tycker att det är ett stort problem att man inte tar in IT-delar i utbildningen 
och att det inte finns någon relevant kurs som förbereder och lär ut begrepp och IT-
säkerhet. Han tror att det från branschen finns en förväntning på att studenter har en 
begreppsapparat och en förståelse för begreppen. Han har tidigare i sina kurser haft en 
revisor som kommer och föreläser. På Högskolan i Borås har det även funnits en 
revisionskurs i samarbete med en byrå, något som tagits bort. J. Claussen menar att de 
har tappat en del av det samarbetet. Ett annat sätt att skapa förståelse är genom 
praktik, något som Högskolan i Borås inte längre erbjuder. På grund av omfattande 
arbete kring hela processen med praktik har den möjligheten försvunnit. Istället har de 
nu en kurs som knyter an till praktiken men som ändå är mer teoretisk. För att skapa 
kontakter och få en inblick i hur det är i verkligheten hade J. Claussen gärna sett att 
möjligheterna till renodlad praktik hade funnits. 
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4.2.5 Tröghet 
Högskola i Halmstad - Jonas Gabrielsson 
J. Gabrielsson ser att det finns en tröghet i systemet och eftersom högskolan är en stor 
organisation går det inte bara att “knäppa med fingrarna”. J. Gabrielsson anser att 
motivation och intresse måste finnas för att förändring av utbildningar ska ske. När J. 
Gabrielsson reflekterar över gjorda förändringar på egna kurser inser han att han är 
relativt seg. J. Gabrielsson menar att det fortfarande pratas mycket om gamla 
industriella affärsmodeller som inte är hänförliga till den plattformslogik som ses på 
marknaden idag. J. Gabrielsson berättar att när han insåg att hans egen kurs låg efter 
förstod han vikten av att kontinuerligt omarbeta kursen med starkare koppling till case 
och den värld vi lever i. J. Gabrielsson tror att det kommer ta minst fem år innan en 
ny kurs inom digitalisering kommer att implementeras eftersom den ska utvecklas och 
gå igenom instanser. Detta menar han är på grund av systemets och institutionens 
tröghet. Dessutom säger han att förändring dröjer eftersom andra inom institutionen 
ska övertygas om att inte fortsätta göra på samma vis som tidigare. J. Gabrielsson 
påpekar dock att det går snabbare att förändra mindre delar inom kurser eftersom det 
kan göras varje halvår. 
  
“Institutionens tröghet kan få den entreprenöriella att bara lägga av.” 
  
J. Gabrielsson lyfter det problematiska med att det inte bara går att kasta ut och ersätta 
med nytt då de har ett kunskapskapital att förvalta. Det enda sättet att lära sig av 
omgivningen och lyfta in detta i undervisningen är genom att sätta igång 
forskningsprojekt som sedan “spiller över” kunskap i undervisningen. J. Gabrielsson 
understryker vikten av forskningsanknytningen i undervisningen, då undervisningen 
ska bygga på vetenskaplig grund. 
  
Linköpings Universitet - Torbjörn Tagesson 
T. Tagesson anser att det krävs en viss framförhållning för att ändra i kurser, eftersom 
det ska tas beslut i nämnder, vilket innebär att det är en viss tröghet i systemet. Han 
menar att det pågår kontinuerliga förändringar och utveckling av utbildningarna. 
Vissa moment försvinner och andra moment tillkommer. T. Tagesson säger dock att 
utbildningen har begränsade resurser både när det gäller tid och pengar, det är alltid 
en fråga om prioriteringar. Under T. Tagessons tid på universitet har flera kursplaner 
skrivits om och några kurser har bytts ut. Han påstår att utbildningssystemet i sig som 
det är organiserat i Sverige med olika kurser och ämnesområden skapar en viss 
tröghet. T. Tagesson säger att det finns både för- och nackdelar med tröghet. 
  
“En absolut fördel med att det finns en tröghet i systemet är att man kanske inte 
hakar på tillfälliga trender, utan att när förändringarna väl sker så görs de när det 
visar sig att det finns en viss substans och relevans som föranleder att utbildningen 
anpassas till ett nytt fenomen.“ 
 
Högskolan i Borås - Jürgen Claussen 
Enligt J. Claussen finns det en tröghet i systemet som kan stå i vägen för förändringar. 
Han menar att en kursförändring som innebär små justeringar kan ta mellan tre till sex 
månader. Är det däremot en förändring av hela utbildningsplanen kan det ta uppemot 
ett och ett halvt år innan alla instanser har gåtts igenom. 
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Processen att ta fram eller förändra en kursplan stöter av olika anledningar på 
svårigheter. J. Claussen menar att det finns olika synsätt för vad som bör och inte bör 
ingå i en utbildning. Ett annat problem som akademin måste fundera över är om det 
krävs, eller behövs, kunskap från andra discipliner. Här kommer J. Claussen in på IT 
och menar att de måste ta hänsyn till på vilket sätt det går att integrera IT i kursplanen 
och hur det ska samordnas mellan olika sektioner. På Högskolan i Borås har de delat 
institutionen i olika grenar vilket har gjort att IT tillhör en annan sektion än 
företagsekonomi. IT-sidan har en annan utbildningsplan än vad samhällsekonomiska 
sidan har, vilket gör att ansvaret ligger på olika personer och på något sätt ska det 
samordnas över sektionsgränserna. 
 
4.2.6 Utbildningens framtid 
Högskola i Halmstad - Jonas Gabrielsson 
J. Gabrielsson tror att utbildningen i framtiden kommer innehålla mer IT och mindre 
juridik. En ekonom behöver en grundförståelse för system och även förståelse för hur 
de är konstruerade för att kunna värdera och förhålla sig till detta. J. Gabrielsson 
tycker att förslaget från RI, när det kommer till att ta bort kravet för juridik, är rimligt. 
Han tror inte att studenter i framtiden behöver lära sig T-konton i grundutbildningen 
utan att det istället blir en specialiserad inriktning för de som bygger system eftersom 
det är de som kommer behöva förstå T-konton på detaljnivå. Istället blir 
analyskompetens och förståelse för systemens uppbyggnad mer viktigt för ekonomen. 
J. Gabrielsson tror också att etiken kommer bli viktig för revisionsyrket eftersom 
branschen bygger på förtroende. 
  
Linköpings Universitet - Torbjörn Tagesson 
T. Tagesson säger att det är svårt att se hur framtiden ser ut och att det enda vi kan 
säga om framtiden är att vi inte vet hur den blir. T. Tagesson resonerar kring hur 
utbud och efterfrågan påverkar utbildningen. Han påpekar också vikten av att vara 
försiktig med att dra för långtgående slutsatser av uttryckta attityder, då det i 
praktiken är handling som räknas. T. Tagesson tror trots allt att det i framtiden 
kommer finnas studenter som är intresserade av att skaffa sig en gedigen utbildning 
och att arbetsgivare kommer att efterfråga kvalificerade ekonomer. 
  
“Så blir det någon revolution, det tror jag inte, men evolutionen kommer fortsätta.“ 
  
T. Tagesson tror att det kommer dyka upp nya utbildningar, exempelvis Dataekonom, 
där tyngdpunkten i utbildningen kommer att ligga på systemutveckling och som kan 
bli ett komplement till ekonomutbildningen. T. Tagesson tror att det kommer behövas 
båda typerna i framtiden. Han säger att mer kunskap om dataanalys behövs i 
framtiden, eftersom digitaliseringen inte kommer att ta bort de mer avancerade 
analytiska uppgifterna. Detta kan uppnås genom lärandet inom olika statistiska 
analysmetoder och program som används för att analysera data. Att ta bort 
grundläggande baskunskaper som exempelvis undervisning i T-konton tror han inte 
på eftersom det används än idag för att förstå och analysera när det kommer till svåra 
redovisningsfrågor. T. Tagesson ser T-konton som ett pedagogiskt verktyg som 
kommer överleva i många generationer.   
  
När T. Tagesson tillfrågas om RI’s förslag svarar han att han tycker det är “upp och 
nervända” världen. Han är kritisk till förslaget och anser att det finns risk med att 
försöka bredda så pass mycket då det kan urvattna status och kravnivå. 
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“Jag tolkar det som det är en sänkning av kraven, när det kanske snarare borde vara 
så att kraven borde höjas. Vad gäller de föreslagna kraven på innehåll i den 
akademiska utbildningen, så handlar det ju framför allt om kunskapskrav som ligger 
på grundläggande nivå, medan man överlåter åt byråerna att ge den utbildning som 
ligger på avancerad nivå. Kanske borde det vara tvärt om.” 
  
Högskolan i Borås - Jürgen Claussen 
J. Claussen tror att de i framtiden kommer att utbilda bredare men fortfarande befinna 
sig inom redovisningsområdet då det är viktigt att studenten får med sig 
baskompetenser i redovisning. Han anser också att vissa juridiska kurser bör finnas 
kvar och påpekar att IT kommer att spela en viktig roll eftersom det kommer ha stor 
betydelse i samhället. J. Claussen tycker att det är viktigt att studenten får lära sig 
analys och förståelse för digitaliseringen samtidigt som utbildningen kopplas till 
redovisningsområdet. 
  
Angående RI’s förslag tycker J. Claussen att studenten behöver en viss bas även om 
den får lära sig mycket av de kunskaperna på byråerna. Detaljkunskaper kan de lära 
sig under tiden men det är den stora kartan som behövs. Han menar att basen kan 
komma att se lite olika ut men för de som arbetar inom redovisningsområdet finns det 
vissa baskunskaper som måste finnas. Han tycker inte att utbildningen ska kortas ner 
utan tror att mycket går förlorat om studietid tas bort med avsikten att snabba på. 
Utbildningen är en process och studenten behöver tid på sig att mogna och för att 
kunna jobba vidare. 
 
4.3 Redovisningsspecialist - Pernilla Lundqvist 
Pernilla Lundqvist startade karriären på KPMG i Borås som revisor där hon parallellt 
undervisade inom redovisning på Högskolan i Borås. Hon är disputerad inom 
externredovisning och undervisar idag inom området samt handleder uppsatser på 
Handelshögskolan i Göteborg. Idag är Pernillas huvudsysselsättning 
redovisningsspecialist och partner på EY. Hon är aktiv inom FAR och ordförande för 
policygruppen för redovisning samt ordförande för det Statliga regelrådet. Hon jobbar 
även med frågor angående upplägget på utbildning för revisorer. Telefonintervjun 
genomfördes den 19 mars kl. 17.00. 
 
4.3.1 Utbildning 
P. Lundqvist säger att syftet med ekonomutbildningar är att utveckla analytisk 
förmåga och en fördjupad förståelse inom ämnet. Det handlar inte bara om att bli 
expert på ett ämne utan det ska även kopplas till det vetenskapliga. P. Lundqvist säger 
att hon ofta får frågan från kollegor i revisionsbranschen om varför studenter inte får 
lära sig att göra bokslut då det är en vanlig arbetsuppgift på byråerna. Hon menar att 
det är viktigare att lära sig analytisk förmåga eftersom detta krävs i alla yrken. Finns 
den kunskapen kan studenten bland annat bli en bra revisor, controller eller ekonom. 
  
”Lära sig bokslut, det rent mekaniska, då kan man ju gå en vanlig kvalificerad 
yrkesutbildning. Det är inget fel på dem.” 
  
P. Lundqvist anser att uppsatsprocessen är en av utbildningens viktigaste delar. Här 
bygger studenten upp förmågan att identifiera problem och att definiera en metod för 
att lösa problemet, något som enligt henne är det viktigaste att få med sig. P. 
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Lundqvist menar att med dessa kunskaper kommer studenten långt och utvecklas 
mycket. 
  
P. Lundqvist tycker att hon har stor påverkan på hur kurserna ser ut. Hon säger att det 
finns mycket utrymme för att ändra och anpassa inriktning på kursen. Detta gör också 
att samma kurser inom ett ämnesområde aldrig är identiska, något P. Lundqvist tycker 
är bra. Hon menar att det ibland tvingas in för många moment i en och samma kurs 
och det hade varit bättre om de istället låg som enskilda kurser. Eftersom de 
nyexaminerade studenterna ska uppfylla RI’s krav för auktorisation kan inte 
högskolorna styra helt och hållet. 
  
“Så länge revisionen i sig är en profession och det sätts upp krav på utbildningen i 
professionen så får ju universiteten förhålla sig till det, förutsatt att studenten ska 
kunna bli auktoriserad revisor.” 
 
4.3.2 Digitalisering 
Digitalisering är enligt P. Lundqvist en alldeles för bred term och det saknas en tydlig 
definition. Hon förklarar att digitalisering kan uppstå i en mängd olika former; att 
göra om en pappersfaktura till en PDF är en typ av digitalisering medan hantera stora 
mängder av data, Big Data, är en helt annan. P. Lundqvist menar att begreppet 
digitalisering och vad som avses med det är en viktig debatt som måste redas ut för att 
skapa mer klarhet i ämnet.   
  
I branschen händer det mycket med nya moderna byråer på marknaden som erbjuder 
digitala lösningar och integrering av bokföringssystem och bankkonton. Framförallt 
menar P. Lundqvist att det sker mycket på systemsidan med Big Data. Detta medför 
att revisorer och redovisningskonsulter behöver kunskaper inom IT och IFRS för att 
kunna vara med och utveckla affärsmöjligheter i framtiden. För att skapa en stor 
bredd byggs det idag upp team på byråerna med olika kompetenser utöver vanliga 
revisorer och redovisningskonsulter, såsom skattespecialister, momsspecialister och 
IT-revisorer. P. Lundqvist säger dock att byråerna fortfarande anställer de som gått 
ekonomutbildningen och uppfyller kraven för auktorisation. Hon tror att det i 
framtiden kommer vara likadant med tanke på hur tjänsteutbudet ser ut.   
     
“Jag tror ju alltid människan behövs för någonstans är det någon som ska tolka en 
siffra och göra en massa bedömningar och det kan inte datorn göra åt dig.” 
  
Digitalisering förenat med undervisning får en helt annan innebörd enligt P. 
Lundqvist. Där handlar det mer huruvida föreläsningarna ska hållas på nätet, något 
som hon själv inte är vän av. P. Lundqvist säger att hon själv finner det svårt att hålla 
koncentrationen under de e-learningutbildningar som görs internt och hon säger att 
det är lätt att bli disträ. Hon förklarar att hon själv valt traditionell lärarledd 
undervisning och menar att detta ger mer. Att föra in digitala moment på kursen 
lämpar sig bättre i vissa ämnen än andra.  P. Lundqvist säger att hennes kurser handlar 
mycket om regelverk för externredovisning där fokus ligger på tolkning och 
argumentation av texter och menar att dessa moment inte går att digitalisera. Dock 
kan hon tänka sig det att på mer renodlade revisionskurser går att arbeta med 
revisionsmetodik och olika system. 
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4.3.3 Gapet 
P. Lundqvist berättar att hon träffar kollegor i revisionsbranschen för att diskutera 
deras åsikter om vad studenten bör kunna. Branschens åsikter synkroniserar inte alltid 
med det krav som finns i läroplanen samt allt annat som en universitetsutbildning ska 
generera. Studenter ska bland annat kunna ekonomistyrning, redovisning, finansiering 
och hållbarhet och P. Lundqvist menar att hon märkt av att praktiken inte är riktigt 
införstådd i detta när hon samtalar med revisorer. P. Lundqvist säger att det finns ett 
informationsgap mellan revisionsbranschen och högskolorna.  Hon tycker dock att 
utbildningen som den är strukturerad idag med fokus på analytisk förmåga är att 
föredra och svårare att mäta än om studenten kan göra exempelvis en 
kassaflödesanalys. P. Lundqvist menar att alla individer är olika och kommer inte att 
uppnå samma nivå på analytisk förmåga endast för dem har gått samma akademiska 
utbildning. Utbildningen är utformad så att studenten uppfyller kraven för 
auktorisation vilket enligt P. Lundqvist gör utbildningen relevant. 
  
“Absolut, det är ett gap. Nu när jag är i båda världar så kan jag ha förståelse för vad 
revisionsbyråerna tycker och varför de tycker som de gör. Samtidigt är de inte 100 
procent medvetna om vad en vetenskaplig akademisk utbildning innebär och vad det 
är man tränar studenten för. Man tränar ju inte studenten för att göra ett så snabbt 
bokslut som möjligt.“ 
  
P. Lundqvist är medveten om att utbildningskraven kan komma att förändras och 
säger att hon inte är positiv till RI’s förslag. Hon anser att det är fel att lägga mer 
ansvar på revisionsbyråerna och sänka kraven på den akademiska utbildningen. P. 
Lundqvist menar att mixen som används idag (delat på akademi och bransch) 
fungerar och ger en bra färdighet för att verka i branschen. Folk i branschen ställer sig 
frågande till poängkravet i juridik men P. Lundqvist anser att juridiken ger en bra 
grund oavsett om studenten gör karriär i revision eller inte. När det kommer till hur 
många poäng som studenten ska läsa i företagsekonomi säger P. Lundqvist att det 
kanske inte spelar så stor roll så länge det blir en bra kombination på kurserna kopplat 
till det teoretiska och praktiska. Hon anser att praktik under utbildningen är bra men 
det är svårt att få det att fungera med alla involverade då det krävs ett engagemang 
från både näringsliv och lärare vilket är svårt att få ihop vid storskaliga grupper av 
studenter. 
  
P. Lundqvist säger att det är viktigt att träffa näringslivet för att kunna precisera vad 
de efterfrågar och hur branschen anser att deras önskemål ska genomföras. När 
Handelshögskolan i Göteborg tog fram en ettårig master inom avancerad 
externredovisning kontaktades revisionsbyråerna och då var digitalisering ett hett 
ämne. Vad som menades med digitaliseringen och vad revisionsbyråerna i detalj 
efterfrågade var dock oklart. Vidare menar P. Lundqvist att alla inte blir revisorer 
efter avslutad utbildning vilket är något som också ska förhållas till när läroplanen tas 
fram. Det är svårt att bli bra inom allt och det är omöjligt att vara regelverkspecialist 
på ISA, IFRS och ÅRL och samtidigt kunna IT och programmering. Därför menar P. 
Lundqvist att en Civilekonomexamen kanske inte räcker till i den digitala miljön. 
  
“Jag är medveten om att gapet finns men jag är också medveten om vad en akademisk 
utbildning innebär enligt de krav som finns i läroplan och liknande.”  
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5. Analys  
 
I detta avsnitt görs en analys av det empiriska underlaget med hjälp av den teoretiska 
referensramen. Analysen inleds med en analysmodell samt en utförlig beskrivning av 
dess utformning. Vidare är analysen uppbyggd med liknande rubriker som tidigare 
avsnitt med skillnaden att akademins och revisionsbranschens åsikter nu ställs mot 
varandra för att finna mönster och samband. Utifrån valda nyckelbegrepp har vi 
byggt upp och strukturerat analysen i syfte att besvara forskningsfrågan. 

 
 
Figur 4. Analysmodell 
 
Analysmodellen illustrerar hur vi har analyserat det empiriska underlaget med stöd av 
den teoretiska referensramen för att finna svar på vår forskningsfråga. Vi har följt den 
hermeneutistiska ansatsen där vi pendlat mellan begreppen digitalisering, utbildning, 
revisionsbranschen, tröghet och helheten för att hitta samband. Genom att jämföra 
akademins och revisionsbranschens åsikter har vid sedan kunnat upptäcka likheter 
och skillnader. Det empiriska underlaget från revisionsbranschen har gett oss 
förståelse för digitaliseringens påverkan på branschen och hur kunskapskraven 
förändras. Detta har sedan legat till grund för en jämförelse med det empiriska 
underlaget från akademin som bidragit med en ökad förståelse för gapet och 
bakomliggande mekanismer. Analysen har gett oss en helhetsbild som hjälpt oss tolka 
hur framtidens utbildning kan komma att förändras. 
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5.1 Digitalisering  
Revisorerna är eniga om att digitaliseringen påverkar branschen och det är inte fråga 
om när förändringen kommer att ske utan hur snabbt. Digitalisering och 
automatisering är några av våra starkaste drivkrafter och framfarten har gjort att 
processen att ta fram och presentera finansiell information har blivit mer effektiv 
(Kairos Future, 2016; Ghasemi et al., 2011). Utvecklingen av digitaliseringen ställer 
krav på att det sker en förändring i branschen då den traditionella metoden för 
granskning inte kommer att vara aktuell i framtiden (Howiesson, 2003; Rezaee et al., 
2002). P. Tonning menar att digitaliseringen kommer göra revisionsyrket mer 
attraktivt, något som kan minska den rädsla som funnits; att det kommer vara svårt att 
locka nya medarbetare till branschen (Dimnik & Felton, 2016). A. Andersson säger 
att allt digitaliseras i den mån det går men att investeringar i teknik är kostsamt vilket 
i sin tur påverkar lönsamheten. J. Bengtsson säger att KPMG idag endast arbetar 
digitalt och att framtiden kommer innebära mer analytiska arbetsuppgifter för revisorn 
vilket han är positivt inställd till. 
 
5.1.1 Nya kunskapskrav 
Revisorerna är överens om att kompetenskraven kommer att förändras, vilket 
överensstämmer med tidigare forskning. Den snabba utvecklingen innebär att 
revisionsyrkets fokus kommer att ändras och därmed kompetenskraven på revisorn. 
För att fortsatt vara konkurrenskraftig kommer det krävas att revisorn är proaktiv och 
hittar nya sätt att genomföra revisionen på med hjälp av teknologin (Howieson, 2003; 
Rezaee et al., 2002). P. Tonning tror att revisorer måste besitta en högre teknologisk 
mognad, mer kunskap om dataanalyser och förståelse för processer och system när 
branschen förändras. A. Andersson och J. Bengtsson säger att digitaliseringen är en 
stor utmaning för äldre medarbetare som är vana att göra revisioner analogt. Känslan 
av att inte räcka till som medarbetare när de ställs inför nya utmaningar går att 
översättas till en rädsla för teknologiska förändringar (Jacobsen, 2013).  
  
Digitalisering medför att det inte bara är ekonomer som anställs i revisionsbranschen 
utan även studenter med IT-utbildning (Crawford et al., 2011) något som det 
empiriska underlaget också visar. P. Tonning säger att de på PwC har gått ifrån den 
standardiserade kandidatprofilen och att de idag inte bara anställer ekonomer, utan 
söker olika typer av individer eftersom både generalister och specialister behövs. A. 
Andersson och J. Bengtsson påstår att de fortfarande anställer främst ekonomer för 
tjänster inom revision men att respektive huvudkontor har IT-avdelningar som gör IT-
revision där medarbetarna istället har en utbildning inom IT. Att ekonomstudenter 
fortfarande anställs till revisionsbranschen anser J. Gabrielsson vara ett tecken på att 
utbildningen fortfarande är relevant. P. Lundqvist tror att det främst kommer att 
anställas personer med en ekonomutbildning i och med att tjänsteutbudet kommer att 
se likadant ut. Däremot kommer IT-kunskap att behövas hos revisorer för att kunna 
utveckla affärsmöjligheter i framtiden. 
 
P. Tonning säger att studenter idag ofta har hög teknisk mognad medan A. Andersson 
anser att det är svårt att avgöra teknisk färdighet vid rekrytering och menar att det inte 
står med som en punkt på listan av önskvärda kompetenser. P. Tonning och A. 
Andersson är eniga om att personligheten är främsta prioritet vid anställning, precis 
som Crawford et al. (2011) skriver. De generiska egenskaperna blir extra viktiga 
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eftersom byråerna framförallt anställer nyexaminerade studenter med kort 
arbetslivserfarenhet. 
 
5.1.2 Digitalisering på högskolan 
Respondenterna från akademin anser att digitaliseringen inte har medfört någon större 
skillnad i vad de lär ut eller hur inlärningen sker. Detta överensstämmer med Pincus et 
al. (2017) som dock påpekar att digitaliseringen har resulterat i stora fördelar för 
akademin. P. Lundqvist föredrar den traditionella lärarledda undervisningen då hon 
anser att det är lätt att tappa koncentrationen om föreläsningen hålls över internet. 
Samtidigt är akademin överens om att digitaliseringen lämpar sig bättre i vissa kurser 
än i andra. Gemensamt för högskolorna är att det saknas en renodlad IT-kurs i 
utbildningsplanen. Istället tas olika digitala moment in i enstaka kurser där läraren 
själv anser att det passar. J. Claussen är kritisk till att IT inte är en naturlig del av 
utbildningen och menar att det kommer att behövas en förändring av kompetensen på 
högskolorna. De kommer att behöva någon som både kan IT och har goda kunskaper i 
modern redovisning. Att högskolorna behöver öka sin kompetens tyder på att det idag 
finns bristande kompetens, precis som Bui och Porter (2012) nämner som en orsak till 
gapet mellan akademin och branschen. J. Claussens åsikter stämmer överens med 
Nieschwietz et al. (2002) och Sledgianowski et al. (2017) som säger att tekniken bör 
integreras i utbildningen för att ge studenterna en bättre förståelse för revision och 
göra dem mer förberedda för arbetslivet. J. Claussen menar också att det krävs tydliga 
direktiv och anvisningar från RI om vad som ska ingå i utbildningen. En förändring 
av utbildningen sker oftast på bekostnad av något annat och om det inte är något krav 
på IT finns det inget intresse av att ta in det. 
  
Hur stor plats digitaliseringen tar i utbildningen menar både J. Claussen och T. 
Tagesson delvis beror på studenten. Eftersom IT-kurserna inte är en del av 
utbildningen är det studentens eget ansvar att välja kurser kopplat till digitalisering. J. 
Claussen försöker själv, i den mån det går, att styra in på IT och tycker som Boyce 
(1999) att ju tidigare digitaliseringen kommer in i utbildningen desto bättre bild får 
studenterna av verkligheten. J. Claussen anser att det är en brist att IT inte är mer 
inkluderat i kurser eftersom det är en stor del av samhället idag och menar att det 
behövs en grundförståelse för att få med sig viktiga begrepp. Även J. Gabrielsson 
betonar vikten av att begreppsapparaten är uppgraderad så att det går att beskriva och 
förstå vad som händer. 
 
5.2 Utbildning  
 
5.2.1 Utbildningens relevans  
I det empiriska underlaget finns det meningsskiljaktigheter kring hur utbildningen ska 
se ut. Precis som tidigare forskning (Bui & Porter, 2010; Webb & Chaffer, 2016) 
riktas kritik från branschen mot nuvarande ekonomutbildningar och hur de förbereder 
studenter inför arbetslivet. Samtliga revisorer anser att utbildningen bör innehålla mer 
kurser och moment inom IT. För att en student ska vara konkurrenskraftig inför en 
framtida anställning krävs IT-kunskaper (Spraakman et al., 2015). J. Bengtsson menar 
att det i framtiden kommer behövas en ekonomutbildning där IT involveras mer än i 
dagsläget eftersom den kunskapen kommer att krävas i yrket. I UKÄ’s årsrapport 
(2017c) framgår det att undervisningen ska behandla frågor som är relevanta för 
arbetslivet och här uppstår en diskrepans kring vad som är relevant. Likt Weinstein et 
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al. (2016) visar det empiriska underlaget att akademins främsta mål är att förbereda 
studenten med kunskaper som kan tjäna under hela karriären till skillnad från 
revisorerna som vill se att utbildningen ger specifika färdigheter som möter 
revisionsbranschens krav. P. Lundqvist menar att alla som går en ekonomutbildning 
inte blir revisorer och det är något som det måste tas hänsyn till när läroplanen 
bestäms. Branschens åsikt är att utbildningen är för bred och att det behövs en djupare 
specialisering inom sin inriktning i ett tidigare skede. Trots att den generella 
grundförståelsen behövs är en avtrattning av utbildningen att önska. Akademin har en 
annan åsikt och menar att fokus fortsatt kommer att ligga på baskunskaper och 
grundläggande ekonomiska teorier. Däremot är de inte främmande för att IT kommer 
att ta mer plats i ekonomutbildningen. T. Tagesson säger att det kommer att behövas 
mer kunskap om dataanalys och nämner också att nya utbildningar kan komma att tas 
fram, exempelvis Dataekonom. 
  
Utifrån det empiriska underlaget finns skillnader i frågan kring hur mycket praktiska 
moment det ska finnas i utbildningen. Revisorerna är eniga om att det i framtiden 
behöver varvas mer praktik med teori. Enligt P. Tonning är det viktigt eftersom teori 
och praktik inte alltid stämmer överens och för att studenterna inte ska uppleva ett gap 
mellan utbildning och arbetsliv. A. Andersson är förvånad över att det inte finns mer 
renodlad praktik i utbildningen. Praktik är något som efterfrågas bland studenterna, 
vilket också en rapport gjord av Civilekonomerna (2013) visar där över hälften av de 
tillfrågade svarade att de saknade praktik i sin utbildning. J. Bengtsson anser att 
praktik bör finnas i utbildningen men har samtidigt förståelse för att det är 
tidskrävande för de ansvariga lärarna, något som också P. Lundqvist poängterar. Hon 
är positiv till praktik men menar att det är en svår process som kräver engagemang 
från alla involverade - både näringsliv och lärare, vilket kan vara svårt när det handlar 
om stora grupper av studenter. Även J. Claussen påpekar det omfattande arbete som 
krävs för att kunna erbjuda praktik. På grund av den stora processen har möjligheterna 
till praktik försvunnit på Högskolan i Borås, något som han tycker är synd eftersom 
det är en chans att knyta kontakter och få en inblick i hur arbetslivet ser ut. 
 
P. Lundqvist, T. Tagesson och J. Gabrielsson menar att färdighetsträning, exempelvis 
kunskap inom löpande bokföring och bokslut, inte är det främsta målet med en 
akademisk utbildning. Sådana kunskaper anser de tillhöra yrkeshögskolorna eller vara 
upp till branschen själva att lära ut, eftersom de är bättre på färdighetsträning än vad 
akademikerna är. Trots att en akademisk utbildning innehåller en liten del 
färdighetsträning anser J. Gabrielsson att högskolans styrka ligger i att låta studenten 
djupdyka och förstå sin specialisering. Diskussionen om utbildningens relevans 
överensstämmer med Bui och Porters (2010) teori om att gapet till viss del är orsakat 
på grund av att åsikterna skiljer sig mellan lärare och arbetsgivare angående vilka 
kompetenser ekonomstudenter bör besitta. Enligt Weinstein et al. (2016) är 
samarbetet mellan näringslivet och akademin en viktig fråga, framför allt när det 
handlar om att ta fram en utbildning som tillgodoser båda parter. 
 
 5.2.2 Revisorsinspektionens förslag 
RI’s förslag på nya regler angående utbildning för blivande revisorer tas emot med 
olika reaktioner. Revisorerna är positiva till förslaget men samtliga menar att kraven 
för auktorisation måste vara fortsatt höga eftersom påskrivande revisor bär ett stort 
ansvar vilket kräver kvalificerad kunskap. A. Andersson anser att studenten bör läsa 
mindre juridik och istället fokusera mer på grundläggande redovisning. P. Lundqvist 
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håller inte med och menar att kunskap inom juridik är viktigt oavsett vilken karriär 
studenten sedan gör och menar att antalet poäng i företagsekonomi istället spelar 
mindre roll förutsatt att en bra mix av vardera uppnås. Vidare tycker J. Claussen att 
studenten behöver bygga upp en grundkunskap och menar att det tar tid att utveckla 
analysförmåga och mognad vilket riskerar att äventyras om kurserna hoppas över. J. 
Gabrielsson är till skillnad från övriga respondenter från akademin positivt inställd till 
förslaget och menar att borttagning av kravet på juridik är rimligt eftersom framtidens 
revisorsstudent istället behöver fokusera mer på analys och frågor inom etik. P. 
Tonning menar att det är fördelaktigt att ta bort kravet på specifika kurser och istället 
fokusera på att producera studenter med olika färdigheter. 
  
J. Bengtsson påpekar att förslaget innebär att kraven för auktorisation sänks vilket han 
anser är negativt. Samtidigt ser han fördelar med att studenten enklare kan komma in i 
branschen och arbeta med de praktiska bitarna och först senare läsa kurserna då han 
anser att förmågan att ta till sig kunskap då ökar. J. Bengtsson riktar kritik till provets 
utformning då det inte är anpassat till de medarbetare som inte arbetar med börsbolag 
men som vid provet ändå testas inom detta. Både P. Lundqvist och T. Tagesson är 
negativt inställda till förslaget. T. Tagesson tolkar förslaget som en sänkning av 
kraven och anser att de istället bör höjas eftersom det annars finns risk för att urvattna 
statusen på utbildningen. Förslaget innebär att avancerade kurser läggs över på 
revisionsbolagen, något som T. Tagesson anser att högskolorna bör ansvara för. P. 
Lundqvist, likt T. Tagesson, anser att det är fel att skifta ansvaret från universiteten 
till revisionsbyråerna och säger att formatet av delat ansvar som används idag 
fungerar. Enligt 1 kap. 9 § Högskolelagen (1992:1434) ska utbildning på avancerad 
nivå ge fördjupning av kunskaper, förmågor och färdigheter i förhållande till 
utbildning på grundnivå. Akademikerna delar denna syn på innebörden av en 
utbildning på avancerad nivå. Samtidigt är både revisionsbranschen och 
ekonomutbildningarna hårt styrda av RI’s bestämmelser. Enligt P. Lundqvist måste 
universiteten anpassa sig till RI’s krav för att fortfarande leverera en relevant 
utbildning. 
 
5.3 Tröghet 
Respondenterna från akademin upplever att de är involverade i framtagandet och i 
förändringar av kursplanen. I samråd med kollegor tas förslag fram som sedan lämnas 
till en nämnd eller högskolans ledning som tar beslutet om en förändring ska ske. T. 
Tagesson, J. Gabrielsson och P. Lundqvist upplever att det lämnas rum för anpassning 
vid kursplanens utformning. Däremot upplever J. Claussen skillnader i hur strikt det 
är när det gäller kursplanens utformning. I Borås upplever han att han är mer styrd än 
vad han är i Halmstad där han har större frihet till att göra anpassningar. Eftersom alla 
organisationer är olika innebär det att de är olika flexibla och mottagliga inför en 
förändring (Jacobsen, 2013). Utbildningarna i Sverige skiljer sig åt på grund av att 
högskolorna är oberoende myndigheter och varje lärosäte är själva ansvariga för 
kvaliteten på utbildningen (UKÄ, 2017a). Revisorerna är överens om att 
digitaliseringen förändrar branschen och att den förändringen sker nu. Enligt Johnson 
et al. (2003) sker förändringar inom akademin för långsamt i förhållande till 
digitaliseringens påverkan på branschen. Att institutionell tröghet existerar inom 
högskolans organisation är respondenterna från akademin eniga om. Att det existerar 
tröghet hos stora organisationer som akademier har enligt Kelly & Amburgey (1991) 
att göra med att de formar rutiner som är svåra att bryta.  
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J. Claussen tycker att det är problematiskt att förändra kurser eftersom det ofta blir på 
bekostnad av något annat och menar att ingen vill ge upp sitt egna 
undervisningsmaterial. En sådan typ av förändring är enligt Jónasson (2016) något 
som kan bottna i en rädsla att undervisande lärare inte längre besitter rätt kompetens 
och riskerar att bli ersatt. Att någon gör motstånd mot en förändring anses enligt 
Granlund (2011) vara irrationellt. Då förstår man inte behovet av förändringen och 
fördröjer de nödvändiga framstegen. Motståndet kan också förklaras med hjälp av 
människans inbyggda försvarsmekanismer som automatiskt slås på när någon 
försöker ändra något som man inte är öppen för (Jacobsen, 2013). 
 
5.3.1 Bakomliggande mekanismer 
P. Lundqvist anser att digitalisering är en för bred definition på en mängd olika saker 
och menar att det krävs en diskussion för att ge mer klarhet i ämnet. Enligt J. 
Gabrielsson famlar alla i mörkret när det kommer till digitaliseringen och han påstår 
att innan det finns begrepp om ämnet går det inte att beskriva, i detta hänseende 
undervisa, om vad som händer. Att förstå drivkrafter är avgörande för att kunna 
motivera strategiska beslut ur ett akademiskt perspektiv (Pincus et al., 2017) och 
digitalisering är en av de främsta drivkrafterna (Kairos Future, 2013). För att följa 
med i utvecklingen menar J. Gabrielsson att det behövs en utökad begreppsapparat. 
Då måste fokus ligga på att bedriva forskning som kan generera mer förståelse inom 
ämnet, något som dock är kostsamt och resurskrävande. Att en förändring hindras på 
grund av knappa resurser är en form av manövertröghet (Hedberg & Ericson, 1979). 
Det empiriska underlaget visar på att manövertröghet även infinner sig vid frågan om 
praktik. Respondenterna beskriver praktik som en omfattande process som kräver 
mycket tid och engagemang både från högskolans och näringslivets perspektiv. 
  
Det empiriska underlaget tyder på att utbildningssystemet likt Jónassons artikel 
(2016) råder under tröghet då det generellt finns ett traditionellt arbetssätt. Detta 
tydliggörs av J. Gabrielsson som menar att högskolan ska förmedla förståelse för 
kunskapstradition och förvalta ett kunskapsarv. Att respondenter från akademin inte 
anser att det är nödvändigt att integrera nya och digitala moment i kurser kan 
förklaras med den insiktströghet som Hedberg och Ericson (1979) samt Bruzelius och 
Skärvad (2000) beskriver. Det empiriska underlaget visar att synen på behovet av 
förändring skiljer sig åt bland respondenterna. Detta kan förklaras genom att 
människor uppfattar verkligheten olika (Jacobsen, 2013) och när människor är 
omedvetna om behovet av en förändring fördröjer detta framsteg i 
förändringsprocessen (Granlund, 2001).  
 
5.4 Gapet 
Respondenterna är överens om att gapet existerar. Däremot kan tolkningen göras att 
branschen uppfattar gapet som större och mer problematiskt än akademin. T. 
Tagesson ställer sig frågande till hur stort gapet egentligen är medan A. Andersson 
anser att gapet är ganska stort. P. Tonning menar att gapet existerar delvis på grund av 
en onaturlig övergång från studier till arbetsliv. Vidare anser A. Andersson att gapet 
skapar kostnader för revisionsbranschen eftersom studenterna inte anses kunna 
någonting vid anställning och måste utbildas av byrån. J. Bengtsson håller med P. 
Tonning och A. Andersson och säger att studenter måste starta om från början trots att 
de har läst en lång akademisk utbildning. Samtliga revisorer menar att fler kurser 
inom revision, praktiska moment samt mer kunskap i dataanalys skulle gynna 
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studenter och minska gapet. Medan forskarna är eniga om att en omarbetning av 
ekonomutbildningen bör göras för att minska gapet (Bui & Porter, 2010; Webb & 
Chaffer, 2016; Boyce et al., 2001) anser akademin att utbildningen fortfarande är 
relevant. T. Tagesson säger att ingen större förändring kommer ske i nära framtid. 
Dock menar P. Lundqvist att om RI’s förslag går igenom kommer utbildningen ändras 
förutsatt att högskolor vill fortsätta producera kvalificerade studenter för 
revisionsyrket. J. Claussen åsikter går emot övriga respondenter från akademin 
angående integrering av digitala moment då han anser att IT bör ta mer plats på 
kurserna för att utbildningen ska vara fortsatt relevant. 
 
P. Tonning belyser vikten av att akademin gör en omvärldsanalys och håller sig 
uppdaterade på branschens utveckling. Enligt 1 § 3 kap. Högskolelagen (1992:1434) 
ska en lärare följa utvecklingen inom sitt ämnesområde och hålla sig uppdaterad om 
den samhällsutveckling som sker. Samtliga respondenter från akademin menar att 
revisionsbranschen indirekt påverkar hur utbildningen ser ut. P. Lundqvist och T. 
Tagesson träffar näringsliv, forskare och folk i branschen i sin vardag och menar att 
de på så sätt påverkas. När det handlar om kursernas utformning säger P. Lundqvist 
däremot att det styrs mycket beroende på vem som undervisar och dennes intresse, 
vilket stämmer överens med Howiesons (2003) forskning som förklarar att 
kursplanerna drivs av akademins intressen och inte marknadens krav. Även J. 
Gabrielsson säger att det tas lite hänsyn till externa parter när kursplanen väl ska 
utformas och motiverar detta med att forskare är de som har mest kunskap inom 
området och därför är bäst lämpade att bestämma innehållet på kursen och hur 
utbildningen ska se ut. Enligt Crawford et al. (2011) måste lärandet återspegla kraven 
från arbetsgivaren och för att uppfylla detta krävs någon form av kommunikation 
mellan parterna. Samtliga revisorer efterfrågar ett ökat samarbete med akademin för 
att förbättra utbildningen och enligt P. Tonning bör inte enbart lärarens intresse 
avgöra utbildningens innehåll. 
  
J. Bengtsson anser att det är viktigt att det finns en förståelse mellan parterna om vad 
respektive profession innebär. Flera respondenter från akademin uttrycker att 
branschen inte förstår innebörden av en akademisk utbildning. P. Lundqvist säger att 
branschen inte är insatt i allt som en akademisk utbildning ska innehålla. Enligt 
Hjörne (2016) levererar Sverige bra resultat när det handlar om utbildning, något som 
kan kopplas till J. Gabrielssons tankar kring utbildning. Han menar att det viktigaste 
inte är att vara synkroniserad med senaste trenden i branschen utan att producera en 
kvalitetssäkrad utbildning och välutbildade studenter. T. Tagesson förklarar att en 
akademisk utbildning inte leder till att man är fullärd inom alla områden. Ansvaret 
ligger på högskolorna men också på branschen och studenterna. Branschen ansvarar 
för att vidareutbilda sina anställda och studenterna ska tillgodogöra sig väsentlig 
kunskap under sin studietid.  
 
För att minska gapet tror P. Tonning att förståelsen för varandra måste infinna sig och 
kunskapen om vad som behöver göras i respektive bransch behöver bli större. Även J. 
Claussen tror på ökat samarbete och menar att det behövs för att på ett bra sätt kunna 
förbereda studenter, något som Chang och Hwang (2003) anser är viktigt. J. Claussen 
menar att branschen har förväntningar på att färdigutbildade studenter har en 
begreppsapparat och en förståelse för IT. Samtliga revisionsbyråer har idag ett 
samarbete med högskolorna på något sätt. Trots detta önskar de att studenter tidigare 
ska få en bild av vad revisorsyrket innebär. Utifrån det empiriska underlaget kan 
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tolkningen göras att revisionsbyråerna inte är främmande för samarbete men att det 
kräver en tvåvägskommunikation. P. Tonning anser att ansvaret för gapet ligger på 
båda parter men samtliga revisorer upplever att högskolorna måste efterfråga 
samarbetet mer. 
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6. Resultat  
 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat i förhållande till studiens 
problemformulering. Inledningsvis presenteras digitaliseringens påverkan på 
revisionsbranschen och hur detta förändrar kunskapskraven. Sedan förs en diskussion 
om gapets bakomliggande mekanismer och hur dessa kan hanteras för att mer 
effektivt genomföra en förändring. 
 
6.1 Digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen 
Vår analys visar att digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen förändrar 
kunskapskraven för revisorn. Branschen genomgår en digital resa och 
systemutvecklingen förändrar revisorns sätt att arbeta. Till följd av att digitala verktyg 
tar över arbetsuppgifter som tidigare varit analoga blir revisorns nya fokus att 
analysera mer komplexa frågeställningar och stora datamängder som systemen 
genererar. Samtidigt kommer automatiseringen ställa nya krav på revisorn att 
behärska olika system och digitala verktyg som ger tillgång till datan och 
informationen. Digitaliseringen medför mer stimulerande arbetsuppgifter för revisorn, 
något som gör revisorsyrket mer attraktivt.  
  
6.2 Förändrade kunskapskrav kopplat till utbildningen 
Revisionsbranschen kommer i framtiden fortsatt anställa ekonomstudenter vilket 
sänder signaler om att utbildningen fortfarande är relevant. Åsikterna går isär 
angående vilka kompetenser en nyexaminerad student bör ha med sig in i arbetslivet 
men analysen visar att studenter i framtiden kommer behöva mer IT-kunskap. 
Revisionsbranschen efterfrågar en förändrad utbildning med mer fokus på analytiska 
kunskaper och förståelse för affärssystem. IT-kompetenser är något som branschen 
redan idag efterfrågar men är samtidigt något som det är brist på då det inte ingår i 
dagens ekonomutbildning. Det råder meningsskiljaktigheter kring hur högskolorna 
ska svara på denna efterfrågan från revisionsbranschen. Studien visar att akademin 
har en hög tillförlitlighet för de traditionella ekonomiska teorierna och 
inlärningsmetoderna medan revisorerna vill se mer kurser kopplat till digitalisering. 
Åsikterna skiljer sig även mellan respondenterna från akademin gällande 
digitaliseringens plats i utbildningen, men i sin helhet prioriteras inte digitalisering. 
Samtidigt styrs kursernas innehåll till stor del av lärarens eget intresse vilket innebär 
att olika moment kan prioriteras beroende på vem som undervisar. Ansvaret läggs på 
studenten att välja kurser utöver utbildningsplanen för att förvärva kunskaper inom 
IT.  
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Figur 5. Professionernas skilda logiker 
 
Figur 5 visar att revisionsbranschen och akademin är två olika professioner som 
bedriver skilda verksamheter. Analysen pekar på att det saknas förståelse för vardera 
profession och dess innebörd. Branschen efterfrågar utbildning innehållande 
färdighetsträning i syfte att kunna sätta studenterna i arbete i ett tidigare skede. För 
revisionsbyråerna är det en kostnadsfråga eftersom stora summor läggs på utbildning 
för nyanställda. Ur revisionsbranschens perspektiv hade mer förberedda studenter 
gynnat revisionsbyråerna. Analysen visar att akademin är en traditionell profession 
där vetenskapen ska ligga till grund för utbildningens utformning. Akademin ser inte 
färdighetsträning som målet med en akademisk utbildning, utan främsta målet är att 
förmedla kunskaper som kan tjäna studenten under hela karriären. Detta tyder på att 
akademins syn på en akademisk utbildning inte stämmer överens med 
revisionsbranschens. 
  
Revisionsbranschen är under förändring till följd av digitaliseringens utveckling vilket 
förändrar dess profession. Högskolorna har ett ansvar att leverera en utbildning som 
är relevant i förhållande till utvecklingen i samhället och inte bara i 
revisionsbranschen. Detta innebär att de bör hålla sig uppdaterade med 
revisionsbranschen och dess utveckling, något som även anges i Högskolelagen som 
de är skyldiga att följa. Diskussioner kan göras gällande innebörden av att hålla sig 
uppdaterad. Akademin anser själva att de håller sig uppdaterade och influeras av 
omvärlden i viss mån medan revisionsbranschen önskar ökad omvärldsanalys från 
akademins sida.  
 
6.3 Hantering och minskning av gapet 
Figur 6 visar bakomliggande mekanismer som hindrar förändring. Pilarna som 
illustrerar insiktströghet och manövertröghet agerar som motstånd mot en rationell 
förändring. Övergången från förändrade kunskapskrav i revisionsbranschen till 
förändrad utbildning hämmas vilket illustreras med den streckade linjen.  
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Figur 6. Bakomliggande mekanismer som hindrar förändring 
 
Det råder en osäkerhet från akademins sida om hur och i vilken utsträckning 
digitaliseringen ska integreras i utbildningen. Att det stora problemet för dem är hur 
de själva ska använda sig av digitaliseringen i utbildningen pekar på att undervisande 
lärare inte är bekväma i användandet av digitaliseringen och att de fortfarande lever 
kvar i den gamla, traditionella professionen. Samtidigt som revisionsbranschen 
efterfrågar mer digitalisering i högskoleutbildningen tas detta emot av akademin med 
viss tveksamhet. Studien visar att akademin är osäkra på vad branschen menar med 
mer digitalisering och vad det egentligen är som de vill se mer av. Detta leder till att 
akademin inte får klarhet i vad behovet faktiskt är. Akademin är en stor organisation 
som följer tydliga rutiner. Det är många parter och instanser som ska gås igenom för 
att ett beslut om en förändring ska godkännas. Studien pekar på att genomförandet av 
en förändring i akademin är både tid- och resurskrävande. Analysen visar att denna 
manövertröghet tillsammans med insiktströghet hindrar en nödvändig förändring av 
utbildningen. 
 
Figur 7 visar vad som krävs för att en förändring av ekonomutbildningen ska bli 
möjlig. Genom att uppnå ett ökat samarbete, en ökad förståelse för varandra samt 
tydliga direktiv från RI kommer tidigare hinder att försvinna och en förändring av 
utbildningen blir genomförbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Bakomliggande mekanismer som möjliggör förändring 
 
I takt med att digitaliseringen tar allt större plats i samhället, och på så vis påverkar 
revisionsbranschen, kommer kunskapskraven hos revisorerna att skifta. Detta kommer 
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i sin tur kräva att samarbetet mellan revisionsbranschen och akademin ökar. Ett ökat 
samarbete kommer i sin tur att leda till en större förståelse för varandras professioner, 
vilket också är viktigt för att en förändring ska vara möjlig. Genom ett ökat samarbete 
och en ökad förståelse för varandra kommer insiktströgheten att minska. Studien 
pekar mot att akademin inte tar beslut om förändring enbart baserat på hur trenden i 
revisionsbranschen ser ut. Akademin styrs av RI’s ställda krav för utbildning och 
analysen visar att ett beslut från RI ger mer substans till diskussionen om att förändra 
utbildningen. Akademin anser att utbildningskraven i dagsläget är bra och att en 
omarbetning förmodligen skulle förändra den akademiska utbildningens status 
negativt. Branschen vill se fortsatt höga krav gällande provet för auktorisation men är 
i övrigt positivt inställda till förslaget. 
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7. Slutsatser  
I detta avsnitt görs först en återkoppling till studiens syfte och problemformulering. 
Sedan presenteras slutsatserna samt uppsatsens bidrag. Avslutningsvis ges förslag på 
fortsatt forskning. 
 
Syftet med denna studie var att beskriva den svenska ekonomutbildningens relevans 
och hur den kan komma att förändras med anledning av digitaliseringens påverkan på 
revisionsbranschen. Vidare syftade uppsatsen till att undersöka bakomliggande 
mekanismer som hindrar och möjliggör en förändring för att skapa förståelse för 
fenomenet. Genom intervjuer med respondenter från revisionsbranschen, akademin 
samt redovisningsspecialist och Ek. dr. Pernilla Lundqvist har en analys gjorts för att 
uppfylla vårt syfte samt besvara vår problemformulering: Hur kan den svenska 
ekonomutbildningen med inriktning revision komma att förändras för att 
överensstämma med de nya kunskapskraven i branschen som digitaliseringen 
medför? 
 
Digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen förändrar kunskapskraven för 
framtidens revisorer. Revisorer behöver ha god kunskap inom revisionsbyråernas 
egna system men även förståelse för de affärssystem som används på granskade 
bolag. Revisionsprocessen sker idag till stor del digitalt och delar av den är 
automatiserad. Revisorns fokus ligger på att analysera och tolka data som systemen 
genererat vid granskningen. En ökad efterfrågan på kunskap inom digitala verktyg gör 
att revisionsbyråerna i framtiden eftersöker studenter som besitter dessa kompetenser. 
För att förse studenter med kompetenser inom IT krävs en förändring av utbildningen 
och en integrering av digitalisering är ett måste. Vår tolkning är dock att 
revisionsbranschen måste tydliggöra vad de söker efter, då innebörden av 
digitaliseringen skiljer sig vilket försvårar för akademin att tillämpa och lära ut inom 
området.   
 
Studien pekar på en diskrepans; revisionsbranschen upplever ett större gap än vad 
akademin gör. Det finns en stark efterfrågan från branschen att se över dagens 
ekonomutbildning. Denna efterfrågan mottages inte på önskvärt sätt från akademin 
som anser att utbildningen är relevant med argumentet att studenter anställs efter 
avslutad utbildning. Kunskapskraven för revisorsyrket är under förändring vilket 
påverkar utbildningens relevans. En annan viktig faktor till förändring är RI. Eftersom 
akademin följer RI’s krav på utbildning är vår tolkning att de inte kommer att 
genomföra en förändring förrän utbildningskraven ändras. Detta innebär att 
riktlinjerna från RI måste vara tydligare eftersom vi bedömer att de spelar en 
betydande roll. 
 
I dagsläget menar vi att det existerar både insiktströghet och manövertröghet som 
bromsar utbildningens förändringstakt. Vår tolkning är att det syns en tendens att 
akademin inte inser behovet av förändring. Detta bör ses i kombination med att det 
råder en stark kunskapstradition i akademin, samtidigt som det synes svårt att 
förändra stora organisationer vilket kan hämma utvecklingen. Lärarens eget intresse 
styr till stor del kursplanens upplägg och få vill gärna ge rum för mer digitalisering då 
det sker på bekostnad av något annat. Då stor del av ansvaret ligger på läraren är det 
mer eller mindre upp till var och en att integrera mer digitala moment i sin 
undervisning. Förbigås detta förutspås studenten att bli lidande i sin digitala 
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utveckling vilket kan leda till en sämre position i framtida anställningsprocesser inom 
revisionsbranschen. Vi bedömer att digitaliseringen är en naturlig del i samhället och 
att utvecklingen påverkar de flesta branscherna. Oavsett val av yrke bör därför 
digitaliseringen integreras i alla redovisnings- och revisionsutbildningar. Idag är det 
upp till studenten själv att välja kurser med koppling till IT vilket inte alltid är en 
möjlighet på alla utbildningar.  
 
Revisionsbranschen och akademin är två skilda professioner. Vår tolkning är att det 
inte finns relevant förståelse för varandras verksamheter. Avsaknaden gör att 
professionerna drar åt olika håll vilket är en orsak till gapets uppkomst. Vår 
bedömning är att ett utökat samarbete mellan revisionsbranschen och akademin skulle 
ge utrymme för en viktig diskussion för ökad förståelse för varderas profession. Både 
branschen och akademin bär ansvar för ett fungerande samarbete då det ligger i bådas 
intresse att det produceras kvalificerade studenter. Även RI bär en del av detta ansvar 
och bör därför inkluderas i diskussionen om framtidens utbildning.  
 
Det är först när branschen är tydliga med vad de efterfrågar och när professionerna 
förstår varandra som ny kunskapsutveckling kan ske.  
 
7.1 Forskningsbidrag 
 

• Vi har observerat att det finns skilda logiker i de undersökta professionerna 
och att det saknas en förståelse dem emellan. Genom att problematisera 
fenomenet har vi fyllt forskningsgapet och uppmärksammat utbildningsgapet i 
svensk kontext vilket skänker tidsrelevant underlag för ytterligare studier. 
Studien presenterar insiktströghet och manövertröghet som möjliga 
bakomliggande mekanismer till gapet i syfte att göra akademin medvetna om 
dess existens. Vår förhoppning är att studien ska bidra till ett ökat samarbete 
mellan branschen och akademin för att skapa en djupare förståelse för 
varandras professioner. 

 
• Kunskapskraven i revisionsbranschen förändras med anledning av 

digitaliseringens påverkan på revisorns arbetsuppgifter. Revisionsbranschen 
efterfrågar en förändrad utbildning som går mer i linje med utvecklingen av 
revisorsyrket. Studien visar att akademin däremot har hög tillförlitlighet för de 
traditionella ekonomiska teorierna och att de i detta hänseende inte är 
förändringsbenägna. För att en förändring av utbildningen ska ske krävs det 
påtryckningar från RI och vår förhoppning är att denna studie ska agera som 
en ytterligare påtryckning i fråga om förändring. 

 
Vår önskan är att studien främst ska bidra till en ökad diskussion mellan 
revisionsbransch, akademi och RI om framtidens ekonomutbildning.  
 
7.2 Framtida forskning  
Likt tidigare forskning (Bui & Porter, 2010; Webb & Chaffer, 2016; Boyce et al., 
2001) visar vår studie att en omarbetning bör göras av ekonomutbildningen i 
avseendet att minska gapet även sett ur svensk kontext. I denna studie deltog 
respondenter från akademin och revisionsbranschen eftersom fokus låg på gapet dem 
emellan. Studien visar dock att RI spelar en viktig roll för utbildningens utformning 
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och bör därför vara en del av diskussionen. Akademin anser att ekonomutbildningen 
är relevant så länge den uppfyller RI’s krav för auktorisation. Dessa krav är för 
tillfället under förändring, vilket senare kan komma att påverka utbildningens 
relevans. Därför hade en framtida studie med respondenter från RI varit att önska i 
syfte att ta del av deras syn på utbildningen för blivande revisorer.  
 
Då denna studie är genomförd innan RI tagit ett beslut om förslaget är kraven på 
framtida utbildning ovissa. Först efter att RI tagit ett beslut angående förändrade 
utbildningskrav kan akademin förhålla sig till kraven och anpassa den akademiska 
utbildningen. Med detta i åtanke vore det intressant att i framtiden undersöka 
ekonomutbildningens relevans efter att en eventuell förändring av RI’s föreskrifter 
gjorts.  
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Bilaga 1 Intervjuguide revisionsbranschen  
Intervjun inleds med en sammanfattning av studien 
 
Revisionsbranschen:  

1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund 
2. Kan du beskriva din roll på revisionsbyrån.  
3. Berätta hur du ser på revisionsbranschen idag och hur du tror att den kommer 

utvecklas i framtiden?  
 

Digitalisering:  
4. Hur har digitaliseringen påverkat din roll och dina arbetsuppgifter?  
5. Hur tror du digitaliseringen kommer påverka branschen i framtiden?  
6. Hur anpassar sig er byrå till digitaliseringens utveckling? 
7. Vilka kompetenser kommer krävas av revisorn i framtiden?  

 
Utbildning:  

8. Vilka egenskaper och kvalifikationer vill ni se hos nyexaminerade studenter 
när ni rekryterar?   

9. Hur ser kandidatprofilen ut idag jämfört med tidigare?  
10. Hur ser du på den utbildning som revisorsstudenter läser idag?  
11. Stämmer utbildningen överens med de kunskapskrav som finns branschen?  
12. Vilka kunskaper anser du att studenter saknar?  
13. På vilket sätt kan utbildningen förändras för att bättre förbereda studenterna?   
14. Hur samarbetar ni med högskolan? 
15. Vad tycker du om RI:s förslag om utbildning, att ta bort poängkravet för 

juridik och företagsekonomi? 
16. Hur bör utbildningsplanen se ut i framtiden enligt dig?   
17. Hur ser du på gapet mellan framtidens revisorer och nuvarande utbildning? 

-  Vad måste göras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

II 

Bilaga 2 Intervjuguide akademin  
 Intervjun inleds med en sammanfattning av studien 
  

1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund.  
2. Kan du beskriva din roll på högskolan? 

 
Utbildning 

3. Vilken sorts kunskap tycker du studenter ska få ut av utbildningen?   
4. Hur tas kursplanen/läroplanen fram?  
5. Vilka svårigheter finns det med att ta fram kursplanen? 
6. Hur delaktiga är professorerna i utformningen av kursplanen samt 

kursupplägg? 
7. Hur ser du på den utbildning som revisorsstudenter läser idag och dess 

relevans?  
8. Hur ställer sig högskolan till de externa krav som finns för yrkesroller? 
9. Hur ofta revideras läroplanen? 

- Vad påverkar processen?  
10. Hur ser du på gapet mellan framtidens revisorer och nuvarande utbildning? 

- Vad måste göras? 
 

Digitalisering 
11. Hur integreras digitaliseringen i ekonomiutbildningen? 
12. Hur tycker du högskolan ska anpassa utbildningen för att efterlikna den 

digitala utvecklingen i branschen?  
 
Arbetsmarknad 

13. Hur arbetar högskolan för att hålla utbildningen relevant till arbetsmarknaden?  
14. Hur ser ert samarbete med revisionsbranschen ut?  
15. Vad tycker du om RI:s förslag?  
16. Hur bör utbildningsplanen se ut i framtiden enligt dig?  
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