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Abstrakt: Kunskap har alltid setts som en viktig resurs, både för företag och den enskilda 
individen. Detta gör att det är av stor betydelse för revisionsbyråer att hitta effektiva sätt för 
juniora medarbetare att tränas in i yrket. Samtidigt påverkar digitaliseringen de flesta branscher, 
inte minst revisionsbranschen. Branschens ökade digitalisering kan leda till förändringar av 
arbetssätt, vilken medför att metoder för att överföra kunskap kan behöva anpassas därefter. I 
studien görs en uppdelning mellan tyst och explicit kunskap med grund i tidigare forskning. 
Därpå har det identifierats att den tysta och den explicita kunskapen inom revisionsbranschen 
kan komma att påverkas i olika grad i samband med en ökad digitalisering. Syftet med studien 
är att undersöka hur tyst kunskap överförs mellan juniora och seniora revisorer, och hur det 
påverkas i samband med en ökad digitalisering inom branschen. Vidare syftar även studien till 
att skapa en förståelse för hur revisorer tränas in i professionen kopplat till en ökad 
digitalisering. Med hjälp av en kvalitativ studie som baseras på personliga intervjuer med 
juniora, seniora och auktoriserade revisorer så besvaras studiens problemformulering: Hur 
skapas och överförs tyst kunskap inom revisionsbranschen och hur kan detta påverkas i 
samband med en ökad digitalisering? Studien kan genom den insamlade empirin visa på tre 
konkreta faktorer som upplevs bidra till hur juniora revisorer tränas in i yrket: genom interna 
utbildningar, att lära genom att praktisera sina kunskaper och genom feedback från kollegor. 
Genom empiriinsamlingen tyder denna studie på att fenomenen professionell bedömning och 
professionell skepticism är två typer av tyst kunskap inom revisionsbranschen som grundar sig 
i erfarenheter. Studien tyder även på att den tysta kunskap både överförs genom interaktion 
mellan kollegor och genom utbildning. Slutligen indikerar studien på att överföringen av den 
tysta kunskapen kommer anpassas i samband med en ökad digitalisering.  
 
Nyckelord: Revision, kunskapsöverföring, inlärning, tyst kunskap, digitalisering.  



 

Begreppsförklaringar 
 
Auktoriserad revisor – En revisor som är kvalificerad att utföra krävande och ansvarsfulla 
uppgifter i revisionen. Denna titel utges av Revisorsnämnden där flera krav måste uppfyllas. 
Minst 5 års erfarenhet av yrket krävs och att personen därefter avlagt en Högre revisorsexamen.  
 
Big-4 byrå – De fyra största internationella revisionsbyråerna: EY (Ernst & Young), PwC 
(PricewaterhouseCoopers), KPMG och Deloitte. 
 
Explicit kunskap – Kunskap som kännetecknas av att den går att definiera och överföra. Detta 
gör att denna kunskap kan lagras, kopieras och distribueras. 
 
Junior revisor – En mindre erfaren revisor som utför merparten av granskningsåtgärderna i 
revisionen, är ny till yrket och arbetat som revisor i 0–2 år. Övriga benämningar som 
förekommer är: Staff, Associate och junior revisorsassistent, vilka syftar till samma position. 
 
Mottagare – En individ som tar emot kunskap från en annan individ (sändare) eller genom att 
inhämta kunskap från en databas. 
 
Senior revisor – En mer erfaren revisor som har det operativa ansvaret för revisionen och 
arbetat som revisor i 2–5 år. Övriga benämningar som förekommer är: senior, och senior 
revisorsassistent, vilka syftar till samma position.  
 
Tyst kunskap – Inneboende kunskap som är skapad av erfarenheter och är en typ av kunskap 
som inte går att överföra muntligt eller genom givna instruktioner. Ett klassiskt exempel på tyst 
kunskap är att kunna cykla. Vi kan ha kunskapen om hur vi cyklar, utan att för den delen kunna 
berätta reglerna för detta till någon annan. Därför blir kunskapen om att kunna cykla – tyst.  
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1. Inledning 
Detta kapitel är uppdelat i fyra delar. Dessa delar består av en inledande bakgrund till vårt 
valda forskningsområde, en problemdiskussion av det identifierade problemet inom 
forskningsområdet och slutligen en presentation av vår problemformulering följt av ett 
klargörande av syftet med studien. Kapitlet avslutas sedan med en kort sammanställning av hur 
arbetet vidare är disponerat. 

1.1 Bakgrund 
Kunskap kan enligt McInerney (2002) beskrivas som all den medvetenhet som skapats genom 
studier, resonemang, erfarenheter och associationer. Till skillnad från statisk information, som 
kan lagras i ett dokument, så grundas kunskapen i kännande varelser. Det innebär att kunskapen 
ständigt förändras i samband med ökad erfarenhet. Kunskap har alltid setts som en viktig resurs 
både för företag och den enskilda individen. Nonaka (1991) beskriver kunskap som den enda 
säkra källan för företag att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot övriga marknaden. Carlile 
(2002; 2004) menar på att kunskapsdelning är en förutsättning för att ett företag ska kunna 
skaffa sig konkurrensfördelar på marknaden. Det har därför blivit ett allt mer aktuellt ämne 
under de senaste åren att diskutera hur kunskapsdelningen inom en organisation bör utformas. 
Nonaka (1994) delar in kunskap i två kategorier: tyst och explicit kunskap. Explicit kunskap 
kan beskrivas med ord, vilket därmed gör den relativt enkel att överföra. Tyst kunskap är 
däremot en mer komplex form av kunskap som baseras på personlig erfarenhet, vilket både gör 
den svår att definiera och därmed komplicerad att överföra. 
 
Att hitta effektiva sätt för juniora medarbetare att tränas in i yrket är av stor betydelse för 
revisionsbyråer (Wynder & Luckett, 1999), eftersom studenter på universitet och högskolor 
inte förbereds för att kunna uppfylla revisionsbranschens nya roller och krav. Där en stor del 
av dessa arbetsuppgifterna kommer handla om att skapa en större förståelse för företagen och 
att etablera en stark och effektiv kundrelation (Kokina & Davenport, 2017). Kunskapen som en 
nyutexaminerad har med sig från sin universitetsutbildning representerar enbart en liten del av 
den kunskap som krävs för att kunna prestera i sin arbetsroll som revisor (Westermann, Bedard 
& Earley, 2015). Detta bekräftas även i senare studier (Tschakert, Kokina, Kozlowski & 
Vasarhelyi, 2016; Kokina & Davenport, 2017) där resultaten visar att det finns tydliga 
indikationer på ett gap mellan den kunskap som krävs inom revisionsyrket och de kunskaper 
som en nyutexaminerad student besitter. Det är därför viktigt att utbildningssystemet ser till att 
studenter har en grundläggande förståelse för både de manuella och automatiserade aspekterna 
av redovisningssystemet. Detta för att undvika ett för stort gap mellan utbildning och praktik 
(Carmichael, 2004; Curtis et al, 2009). Hunton och Rose (2010) kom fram till att förmågan att 
kunna utläsa mönster i stora komplexa datamängder kommer vara den viktigaste kompetensen 
hos framtidens revisorer. Det beror på att det kommer finnas ett större behov att kontrollera 
stora komplexa datamängder snarare än kontroller av enskilda konton. Detta kan vara en 
förklaring till varför revisionsbyråer har börjat leta efter anpassningsbar personal som kan hålla 
takten med den snabbt föränderliga organisationsmiljön (Kusaila, 2019).   
 
Under det senaste decenniet har fokus i revisionen varit att granska kundernas interna 
kontrollsystem, vilket har medfört att det har blivit allt viktigare att revisorn har en god 
förståelse för hur dessa system fungerar (Curtis, Jenkins, Bedard & Deis, 2009). I takt med att 
det skett en förändring av revisorns sätt att arbeta har också Big-4 byråer i Skottland visat sig 
lägga allt mindre fokus på vilken examen de juniora medarbetarna besitter, utan fokus ligger 
istället på de individuella förmågorna och färdigheterna (Douglas & Gammie, 2019). Samtidigt 
har även de teoretiska utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor från och med 2018 
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ändrats till att numera bestå av valfri kandidatexamen med kurser inom de tio obligatoriska 
ämnesområden (FAR, 2020). Tidigare krävdes det en kandidatexamen inom specifikt 
företagsekonomi samt de obligatoriska kurser inom företagsekonomi, juridik, och de fyra 
ämnen som kallas för övriga ämnen (informationsteknik, nationalekonomi, matematik och 
statistik). Genom att det skapas fler och nya vägar för att bli auktoriserad revisor kan det 
indikera på att det finns ett behov att få in ny kompetens i branschen. 
 
Revisionsyrket är känt för att vara en lärorik miljö på grund av att personalen är den främsta 
tillgången (Wynder & Luckett, 1999). Organisationerna är således ofta strukturerade för att 
möjliggöra kontinuerligt lärande på arbetsplatsen (Kusaila, 2019). Lärandeprocessen på en 
revisionsbyrå kan liknas med en form av lärlingskap, där en erfaren senior revisor instruerar 
hur procedurer utförs och sedan gradvis låter den juniora revisorn arbeta mer självständigt i takt 
med att procedurerna behärskas (Westermann et al., 2015). Denna form av kunskapsdelning 
har Nonaka skrivit flera studier om och har i sin tidigare forskning påvisat att kunskapsdelning 
även kan generera ny kunskap om det görs på rätt sätt (Nonaka, 1991; Nonaka, 1994; Nonaka, 
Toyama & Konno, 2000). Wynder och Luckett (1999) utförde en studie där det undersöktes hur 
revisionsbyråer kan effektivisera inlärningen genom olika kombinationer av självständigt 
arbete, lösningsförslag och förklaringar. I studien intervjuades studenter från University of New 
South Wales, där majoriteten av studenterna skulle påbörja sin anställning på en revisionsbyrå 
inom ett halvår. Resultatet av studien visade att lösningförslag och instruktioner, utan en tydlig 
förklaring till varför de olika moment utförs, inte skapar någon förståelse för arbetsproceduren. 
För att skapa en förståelse för arbetsmoment krävs det utöver arbetsinstruktioner en tydlig 
förklaring till varför stegen utförs och hur stegen relaterar till varandra. Tidigare års 
arbetsdokument och kalkylmallar kan användas som lösningsförslag för att introducera juniora 
medarbetare till revisionsyrkets arbetsmoment. Detta skapar då en möjlighet att bekanta sig 
med uppgifter de tidigare inte har kunskaper inom. Genom att förse juniorer med dessa 
lösningsförslag skapas en förståelse för att kunna utföra det specifika arbetsmomentet. Dock så 
har det visat sig att även om lösningsförslaget har en positiv effekt på hur effektivt junioren kan 
utföra uppgiften, skapar den utan en detaljerad förklaring ingen förståelse till varför uppgiften 
utförs och hur det relaterar till andra uppgifter (Wynder & Luckett, 1999). 

1.2 Problemdiskussion 
Westermann et al. (2015) genomförde en studie där de intervjuade trettio partners på Big-4 
byråer i USA för att undersöka hur kunskap för revision skapas och överförs. Resultatet av 
studien visade att partners inom revisionsbranschen är bekymrade över att den formella 
utbildningen på arbetsplatsen har blivit kortare och mindre teknisk. Orsakerna till detta är dels 
på grund av ekonomiska faktorer, men även för att locka yngre personer till yrket. Detta har 
resulterat i att en större del av lärandet förflyttats från klassrumsmiljön till att ske kontinuerligt 
under det dagliga arbetet. Detta kan skapa ett problem då det innebär att upplärningen av juniora 
medarbetare faller över allt mer på de seniora medarbetarna, vars tid inte alltid räcker till för att 
förklara arbetsuppgifterna tillräckligt noga och för att ge tillräckligt med feedback (Westermann 
et al., 2015). Detta kan skapa en utmaning även för de juniora revisionsmedarbetarna, då de 
väldigt snabbt behöver skapa sig en förståelse för revisionen redan under den tidiga delen i 
karriären för att kunna utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Detta potentiella problem lyfts 
även fram i en studie av Bonner och Walker (1994) där de studerade 95 amerikanska 
revisionsstudenter på två olika universitet för att se hur dessa tar till sig revisionskunskap 
genom instruktioner och praktiskt utövande. Genom studien drogs slutsatsen att praktiskt 
lärande inte skapar kunskap för procedurer om feedback på den utförda uppgiften uteblir. 
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Resultatet visade även att ökad procedurförståelse var positivt korrelerat med en högre grad av 
feedback på de utförda uppgifterna. 
 
Allt fler företag går över till digitala arbetssätt då det kan ge verksamheten tydliga 
effektivitetsfördelar och kostnadsbesparingar genom att ersätta de klassiska analoga 
arbetssätten. Revisionsbyråer agerar på en allt mer konkurrensutsatt marknad och byråerna 
visar allt större intresse av att utföra revisioner så kostnadseffektivt och ändamålsenligt som 
möjligt (Kuruppu & Oyelere, 2017). Samtidigt sker en digitalisering i allt snabbare takt och 
flera yrken som vi idag tar för givet kräver fysiska arbetsinsatser kan komma att bli 
automatiserade. I en amerikansk studie, utförd av Frey och Osborne (2017), analyserades 702 
olika yrken för att bedöma hur mottagliga olika typer av branscher är för en ökad 
automatisering. Studiens resultat visade att bland annat revisionsbranschen är ytterst mottaglig 
för en ökad automatisering på grund av att flera arbetsmoment går att automatisera. Denna 
mottaglighet intygas i rapporten ”Nyckel till framtiden – Framtidens redovisning, revision och 
rådgivning i det digitala landskapet” av Kairos Future (2016) utförd på uppdrag av revisorernas 
branschorganisation FAR. I rapporten framkommer det till och med indikationer på att 
redovisningskonsultering och revision helt kan komma att automatiseras, då stora delar av 
arbetsprocesserna går att utföra digitalt.   
 
Bierstaker, Burnaby och Thibodeau (2001) har i sin studie intervjuat IT-experter på tre 
välkända, internationella revisionsbyråer. Genom studien drogs slutsatsen att tekniken kommer 
fortsätta ha stor inverkan på revisionsbranschen vilket innebär att byråer som hänger med i 
digitaliseringen kommer skapa sig stora effektivitetsfördelar. Detta verifieras i en amerikansk 
studie utförd av Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2014) där de genom sin studie påvisade att 
en ökad digitalisering kommer att möjliggöra för mer kontinuerlig revision, granskning av stora 
mängder information som tidigare inte varit praktiskt möjligt och effektivare utvärdering av 
revisionsbevisen. Denna studie pekar också på att även om digitaliseringen kommer vara ett 
stöd för revisorn i sin yrkesroll, så kommer datorer aldrig kunna ersätta det mänskliga omdömet.  
En liknande slutsats drogs i en studie av Kokina och Davenport (2017) där många seniora 
medarbetare från Big-4 byråer inte tror att behovet av mänsklig arbetskraft inom revisorsyrket 
kommer försvinna inom en snar framtid. Däremot var branschen enig om att byråer troligtvis 
kommer att efterfråga andra färdigheter hos nya revisorer än de som efterfrågas idag, samtidigt 
som vissa hävdar att de juniora positionerna kommer minska i takt med den ökade 
digitaliseringen. Det fanns också en antydan om att automatiseringen inte kommer att påverka 
de seniora arbetsuppgifterna i lika stor grad som de juniora arbetsuppgifterna. Detta kan 
förklaras av att det juniora arbetet ofta består av upprepande och administrativa arbetsuppgifter 
(Carrington, 2014). Detta väcker frågan om hur revisionsbyråerna ska samla på sig erfarenhet 
då det blir färre juniora medarbetare som börjar arbeta på byråerna direkt efter skolan. Detta 
kan innebära att kunskapsbarriären till yrket ökar samtidigt som arbetstillfällen minskar för 
nyutexaminerade studenter då manuella moment och undersökningar kan komma att 
automatiseras i takt med den ökade digitaliseringen (Kokina & Davenport, 2017). 
 
Den explicita kunskapen är som tidigare nämnt relativt enkel att överföra, medans den tysta 
kunskapen är mer komplex och svår att definiera eftersom den grundar sig i erfarenhet. Detta 
indikerar på att den explicita kunskapen kan vara mer mottaglig för att digitaliseras och 
automatiseras, till skillnad från den tysta kunskapen. Nonaka och Takeuchi (1995) förklarar 
kunskapsöverföring genom en modell där tyst och explicit kunskap kan överföras och 
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konverteras genom fyra olika processer, där vi främst ser en potentiell framtida utmaning med 
att överföra och konvertera den tysta kunskapen. Szulanskis resultat av tidigare studier (1996, 
2000) visar på olika hinder i kunskapsöverföringen som kan bero på: typen av kunskap, källan 
till kunskapen, mottagaren av kunskapen och kontexten som kunskapen ska appliceras i. Ett av 
dessa hinder kan identifieras inom revisionsyrket, då den tysta kunskapen kan vara mindre 
mottaglig för att digitaliseras, vilket kan skapa svårigheter i kunskapsöverföringen. I en studie 
utförd av Kang, Rhee och Kang (2010) intervjuades projektledare i ett multinationellt 
amerikanskt konsultföretag där syftet var att undersöka hur kunskap karaktäriserar sig och hur 
kontakten med kunskapskällan påverkar kunskapsöverföringen. Resultatet av studien visade att 
det krävs mer ansträngning för mottagaren att absorbera den tysta kunskapen, till skillnad från 
den explicita kunskapen som kräver förhållandevis lite ansträngning. Studien visade även att 
avståndet påverkar svårighetsgraden vid kunskapsöverföringen. I studien graderades avståndet 
från: längst (extern kunskapskälla) till närmst (personlig kunskap). En närmre kunskapskälla, 
exempelvis en närstående kollega, visade sig kräva mindre ansträngning av mottagaren för att 
ta till sig kunskap. Detta indikerar på att avståndet och relationen mellan den juniora och den 
seniora revisorn har en inverkan på hur effektivt den tysta kunskapen kan överföras. Szulanski 
(1996) visade på ett liknande fenomen i sin modell för effektiv kunskapsöverföring, där en 
bristfällig relationen mellan sändaren och mottagaren är ett hinder som kan försvåra 
kunskapsöverföringen. 
 
Då revisionsyrket blir allt mer digitaliserat kan branschen stå inför en kommande utmaning om 
hur juniora revisorer ska ta del av den tysta kunskapen då det kan finnas en risk att denna 
kunskap försvinner i samband med en digitalisering. Detta gör det därför intressant att 
undersöka om revisionsbyråer redan idag har utmaningar att överföra kunskap från de seniora 
till de juniora revisorerna och hur revisionsbyråer arbetar med att säkerställa kunskapen hos 
juniora revisorer 

1.3 Problemformulering  
Hur skapas och överförs tyst kunskap inom revisionsbranschen och hur kan detta påverkas i 
samband med en ökad digitalisering?  

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur tyst kunskap överförs mellan juniora och seniora 
revisorer och hur det påverkas i samband med en ökad digitalisering inom branschen. Vidare 
syftar även studien till att skapa en förståelse för hur revisorer tränas in i professionen kopplat 
till en ökad digitalisering. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsens disposition ser fortsättningsvis ut enligt följande:  
 

 
Figur 1. Studiens disposition. 

 
 
  

2. Teori

• Arbetets teoretiska fundament. I detta kapitel återger vi flera olika teorier som vi
kopplar till vårt identifierade forskningsområde där vi även lyfter fram väsentliga
likheter och skillnader mellan teorierna. Kapitlet sammanfattas med att presentera
vår egen teorimodell vilken ligger till grund för framställningen av våra
intervjufrågor och därmed vår empiri.

3. Metod

• I detta kapitel presenteras uppsatsens forskningsmetodik. Kapitlet är utformat med
syftet att redogöra för hur uppsatsprocessen har sett ut och genomförts. Kapitlet är
indelat i fem större delar. I den övergripande forskningsansatsen redogörs för den
hermeneutiska kunskapssynen, den kvalitativa metoden och den abduktiva ansatsen.
Vidare diskuteras vårt val av litteratur samt en redogörelse inför den empiriska
studien. Slutligen diskuterar vi studiens trovärdighet och etiska överväganden.

4. Empiri

• Detta kapitel består av vår insamlade empiri som samlats in genom personliga
intervjuer. Kapitlet är indelat i åtta delar där varje del återger varje specifik intervju
som genomförts. Varje del är uppbyggd i kronologisk ordning och följer uppsatsens
intervjuguide som återfinns i bilaga 2. Både respondenternas namn och
byråtillhörighet presenteras anonymt.

5. Analys

• I detta kapitel analyseras den insamlade empirin från föregående kapitel med hjälp
av uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet präglas av en hermeneutisk
kunskapssyn för att skapa förklaring och förståelse för den insamlade empirin. Detta
görs genom att jämförelser görs löpande, både mellan de olika intervjuutsagorna och
mot teorin för att identifiera och presentera olika mönster.

6. Slutsats

• I detta avslutande kapitel görs en återkoppling till studiens problemformulering för
att sedan presentera studiens slutsatser och möjliga implikationer. Studiens bidrag
presenteras i en sammanfattande punktform och studiens begränsningar diskuteras.
Avsnittet avslutas med att presentera förslag till fortsatt forskning.
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2. Teori 
Detta kapitel används som arbetets teoretiska fundament. I detta kapitel återger vi flera olika 
teorier som vi kopplar till vårt identifierade forskningsområde där vi även lyfter fram väsentliga 
likheter och skillnader mellan teorierna. Vi börjar med att återge grundläggande teorier om 
revisionsbyråers organisering och hur revisorer traditionellt sett tränats in i professionen. 
Därefter presenterar vi våra utvalda teorier om lärande genom mentorskap, 
kunskapsöverföring och kunskapskonvertering för att slutligen introducera en övergriplig bild 
av hur digitaliseringen påverkat revisionsyrket i stort. Kapitlet sammanfattas med att 
presentera vår egen teorimodell vilken ligger till grund för framställningen av våra 
intervjufrågor och därmed vår empiri. 
 
 

 
 
Här ovan presenteras studiens strukturmodell där det framgår vilka delkapitel som behandlar 
respektive del av den teoretiska referensramen.  

2.1 Revisionsteamets organisering och traditionella lärande 
Revisionsteamets organisering kännetecknas ofta av en hierarkisk struktur och på större byråer 
finns det vanligtvis 3–4 nivåer i hierarkin under den påskrivande revisorn (Carrington, 2014). 
De olika rollerna kan förekomma med olika namn beroende på byrå, men grundstrukturen är 
oftast mer eller mindre universell. 
 

Titel Erfarenhet Ansvarsområde 
Partner 10+ år Har det yttersta ansvaret för revisionen 
Manager 5–10 år Leder revisionen 
Senior 2–5 år Har det operativa ansvaret 
Junior 0–2 år Utför merparten av granskningsåtgärderna 

Tabell 1. Revisionsteamets olika roller och uppgifter1 (Carrington, 2014). 
 

 
1 Revisionsteamets organisering kan skilja sig åt ut beroende på revisionsbyrå. Denna tabell syftar till 
att skapa en universell bild av hur grundstrukturen ser ut på de största revisionsbyråerna. 

Revisions-
branschen

Kap. 2.1-2.2

Digitalisering
Kap. 2.7

Överföring av 
kunskap

Kap. 2.3–2.6

Forskningsområde 
Kap. 2.8 
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Under den påskrivande revisorn återfinns ofta, på de större byråerna, en position som kan 
benämnas som manager. Managerns huvudsakliga arbetsuppgifter brukar främst vara att leda 
planeringen och utförandet av revisionen. Under managern verkar en senior. Den seniora 
revisorn är ansvarig för revisionen på fältet, de vill säga den revisor som leder det dagliga 
arbetet. Det är också en senior som leder de övriga juniora revisorerna i deras arbete, en senior 
är också ofta själv delaktig i dessa arbetsuppgifter. Det är de juniora revisorerna som utför 
grovjobbet i revisionen. Som junior medarbetare och oerfaren kan dessa uppgifter vara att 
stämma av siffror i en kolumn mot en annan eller att kopiera viktiga dokument. Dessa 
arbetsuppgifter utvecklas ofta i takt med att erfarenheten växer till att ibland ersätta seniorens 
roll (Carrington, 2014). 
 
I en kvantitativ studie som utfördes i Australien visade resultatet på att det råder brist på 
kvalificerad arbetskraft till revisionsyrket, samtidigt som revisionsbyråerna strävar efter att 
bevara hög kvalitet på sin personalstyrka (Hall & Smith, 2009). Därför är bibehållandet av 
personal en viktig fråga inom revisionsbranschen. Detta är ett generellt problem inom 
revisionsbranschen eftersom många juniora revisorer väljer att lämna efter bara några års arbete 
inom yrket. Detta framkom i en svensk kvantitativ studie där över tvåhundra svarsenkäter 
analyserades som både yrkesverksamma och tidigare yrkesverksamma juniora revisorer fick 
svara på (Gertsson, Sylvander, Broberg & Friberg, 2017). Enkäten syftade till att mäta 
sambandet mellan arbetstrivsel och viljan att stanna inom yrket. Resultatet visade att upp emot 
hälften av de som väljer revisor som sitt första jobb ändrar karriärinriktning inom tre år. Detta 
är dock något som till viss del verkar förväntas inom branschen med det internt kända up-or-
out systemet, vilket innebär att det finns en intern förväntan att nyanställda antingen avancerar 
till att bli senior eller lämnar yrket inom en 3-årsperiod (Carrington, 2014). Problem kan dock 
uppstå om för många revisorer lämnar yrket då det kan minska revisionsteamets ackumulerade 
expertis och därmed hota kvaliteten på revisionen (Gertsson et al., 2017). Det visade även sig 
att de juniorer som får tillräckligt med stöd av en mentor känner en större lust för yrket och är 
mindre benägna att byta jobb. Dessutom påvisades att ju starkare socialt band den anställda har 
till en arbetsgivare desto mindre risk är det att denne avslutar sin anställning. Detta sociala band 
byggs genom socialisering där den anställda anpassar sig till företagskulturen genom 
interaktion med andra anställda, vilket därför kan bli lidande av en ökad digitalisering då 
socialiseringen minskar med allt mer tid framför en dator (Gertsson et al., 2017).  
 
I detta delkapitel har vi presenterat hur revisionsteamets organisering ofta är konstruerat i syfte 
att skapa en förståelse för de olika rollerna och vem som har vilket ansvarsområde, vilket utgör 
en grund för övriga teorier som nu kan kopplas in. Det har även visat sig att mentorskapet utgör 
en betydande del för de juniora revisorernas lärande, vilket vi utvecklar i delkapitlet nedan. 

2.2 Lärande genom mentorskap inom revisionsbranschen 
Mentorskap kan enligt den amerikanska professorn Kram (1983) beskrivas som en relation där 
en erfaren medlem i en organisation vägleder en mindre erfaren. Genom mentorns vägledning 
skapas stora fördelar för den oerfarna medlemmen att utvecklas både i karriären och socialt. 
Inom revisionsbranschen är mentorskapet en viktig komponent att ta hänsyn till när det kommer 
till att förstå hur juniora revisorer tränas in i yrket. Mentorskapet och den upplevda trivseln för 
junioren har visat sig vara positivt korrelerat med varandra. Det bekräftas i Herbohns (2004) 
australienska studie, där resultatet visar på att interna mentorsprogram bidrar med tre viktiga 
funktioner för den juniora revisorn: karriärsutveckling, socialt stöd och att skapa en förebild. 
 
Swap, Leonard, Shields, och Abrams (2001) har utfört en omfattande studie där det utförts 
intervjuer med över etthundra mentorer i flera olika startup företag med säten i USA, Indien, 
Singapore och Hong Kong. Studien kom fram till att mentorskapet blir mer framgångsrikt 
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genom att en mentor och en nybörjare själva väljer varandra, än om de tilldelas varandra. 
Dessutom bör mentorer ges någon form av stöd för att bli mer pedagogiska i sitt lärande. Det 
beror på att det kunskapsgap som finns mellan junioren och senioren kan leda till problem om 
mentorn har bristfälligt tålamod, saknar pedagogiska kunskaper eller inte har möjlighet att se 
problemen ur juniorens synvinkel. Det innebär att ju större gapet är mellan mentorns 
erfarenheter och juniorens erfarenhet, desto större ansträngning krävs av båda parter för att 
uppnå ett önskat resultat. Det är alltså av väsentlig betydelse att skillnaden mellan mentorns 
och juniorens erfarenhet inte är för stort, vilket kan undvika att ett effektivt kunskapsutbyte 
uteblir. Lärande sker ofta informellt och omedvetet, vilket tydligt återspeglas i SECI-modellens 
socialiseringsdel som presenteras nedan (Nonaka & Takeuchi, 1995). Ett liknande informellt 
och omedvetet lärande målas upp som exempel i studien av Swap et al. (2001). Förutom att 
uppmuntra junioren till att praktisera sina kunskaper, ge konstruktiv feedback och att fungera 
som en förebild, har mentorn också möjlighet att dra nytta av sin erfarenhet för att berätta 
lärorika historier för junioren (Swap et al., 2001). I studien framkom det även att 
historieberättande är en av de viktigaste faktorerna till spridningen av den tysta kunskapen i en 
organisation. Historieberättande i en organisation kan förekomma i form av berättelser om 
tidigare förvaltningsåtgärder, de anställdas interaktion med andra eller organisatoriska 
händelser som kommuniceras informellt inom organisationen. Genom den kognitiva 
forskningen har slutsatsen dragits om att minnesvärd information har större genomslagskraft än 
sådan information som går oss obemärkt förbi (Schank, 1990 se Swap et al., 2001, s. 103) 
Därför kommer kunskapsöverföringsmetoder som får information att bli mer minnesvärd ha 
större chans att få en signifikant betydelse för kunskapsdelningen inom organisationen. Det är 
just det minnesvärda i att få en historia berättad för sig som får denna form av informellt lärande 
att lämpa sig bra vid överföringen av den tysta kunskapen, då denna kunskap kan vara svår att 
förstå om den rycks ur sitt sammanhang.  
 
Mentorskapet kan alltså vara en av beståndsdelarna i hur juniora revisorer lär sig yrket genom 
informellt lärande och att den juniora revisorn klär sig i en roll som liknas vid en lärling som 
blir lärd av en senior revisor. I nästa delkapitel tar vi fokus på själva överföringen av kunskapen 
och eventuella hinder som kan försvåra kunskapsöverföringen. 

2.3 Szulanskis modell för kunskapsöverföring 
Szulanski (1996, 2000) tar i sina studier fokus på vad som kan försvåra överföringen av 
kunskap. Studierna utfördes på åtta internationella företag där resultatet kunde påvisa tre hinder 
för effektiv kunskapsöverföring: bristfällig absorptionsförmåga hos mottagaren, oklarhet i hur 
kunskapen praktiskt ska tillämpas och en dålig relation mellan sändaren och mottagaren. I 
denna modell kan sändaren liknas med en mentor (Swap et al., 2001) och mottagaren med en 
junior revisor (Carrington, 2014). Szulanski delar upp kunskapsöverförandet som en process 
där kunskap överförs från en sändare till en mottagare. Denna process delas sedan upp i fyra 
olika faser, vilka benämns: initiering, implementering, intensifiering 2 , och integrering 
(Szulanski, 1996), se figur 2 nedan. 

 
Figur 2. Szulanskis modell för kunskapsöverföring (1996). 

 
2 Fritt översatt från författarens benämning: ”ramp-up” (Szulanski, 1996). 

Initiering Implementering Intensifiering Integrering
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Initiering 
Under kunskapsöverföringens första fas, initieringsfasen, uppmärksammar ”sändaren” en 
efterfrågan och behov av kunskap från mottagaren, vilket sändaren har möjlighet att tillgodose 
(Szulanski, 2000). Ett alternativt scenario är att ny kunskap uppmärksammas som är överlägsen 
tidigare kunskap vilket motiverar en överföring. Initieringsfasen handlar alltså om förmågan att 
uppmärksamma ett problem, upptäcka att sändarens kunskap är lösningen och förstå hur 
kunskapen kan överföras. Svårigheter under initieringsfasen kan vara sändarens förmåga att 
uppfatta och identifiera behov, hitta passande kunskap som tillgodoser det efterfrågade behovet, 
samt se till att den efterfrågade kunskapen är möjlig att överföra (Szulanski, 1996). 
 
Implementering 
Efter att sändare och mottagare fattat ett beslut om att kunskapen ska överföras sker en övergång 
till implementeringsfasen för att verkställa kunskapsutbytet (Szulanski, 2000). Under denna fas 
upprättas även sociala band mellan sändaren och mottagaren vilket gör att kunskapen kan 
anpassas för att passa mottagares behov och kontext (Szulanski, 1996). Hinder i 
implementeringsfasen är att det är i denna fas som sändaren och mottagarens verkliga 
intensioner avslöjas. Exempelvis om mottagaren vägrar rätta sig efter sändarens vägledning och 
råd, vilket försvårar överföringen. Svårighetsgraden vid kunskapsöverföringen kan emellertid 
minska genom noggrann planering, samordning och ömsesidiga justeringar beroende på vilket 
förhållande källan och mottagaren har till varandra (Szulanski, 2000). 
 
Intensifiering 
Intensifieringsfasen startar när mottagaren börjar använda den överförda kunskapen inom 
organisationen. I detta skede kan mottagaren börja testa sin nyvunna kunskap i praktiken för att 
sedan löpande kunna anpassa kunskapen efter eget behov och kontext (Szulanski, 2000). I detta 
steg finns det stor risk att mottagaren kan komma att använda den nya kunskapen ineffektivt 
till en början, för att sedan gradvis förbättra kunskapen till en tillfredställande nivå (Szulanski, 
1996). Problem som kan uppstå i denna fas beror på vilken miljö och kontext som kunskapen 
ska appliceras i. Det viktiga är dock att tidigt identifiera eventuella problem, då det är enklare 
att lära rätt än att lära om. Om organisationen inte övervakar och gör uppföljningar av denna 
fas finns det alltså risk att mottagaren skapar en felaktig praxis och ovana som blir svårare att 
modifiera ju längre den nya kunskapen tillämpas (Szulanski, 2000).  
 
Integrering 
Integreringsfasen börjar efter att mottagaren fått önskat resultat av den överförda kunskapen. 
Användningen av den överförda kunskapen kommer nu gradvis övergå till att bli rutin för 
mottagaren och kan användas intuitivt (Szulanski, 1996).  Utmaningarna i denna fas är att skapa 
och bevara de rutiner som kunskapen omvandlas till (Szulanski, 2000). 
 
Genom att använda oss av Szulanskis modell för hur kunskap överförs får vi en grundläggande 
förståelse för hur hela inlärningsprocessen är uppbyggd och vilka fallgropar som kan försvåra 
kunskapsöverföringen i denna process. I vår studie används modellen både för att identifiera 
om digitaliseringen har någon påverkan på de tre hindren för inlärningen som målas upp i 
modellen samt för att kunna upptäcka liknelser i inlärningsprocessen för att lära sig den tysta 
kunskapen som presenteras i delkapitlet nedan. 
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2.4 Implicit och Explicit kunskap 
”Vi kan veta mer än vad vi kan berätta”, skrev den ungerska forskaren Polanyi (1966) när han 
gjorde en distinktion mellan tyst och explicit kunskap. Han menade att kunskap som kan 
uttryckas i text eller siffror bara utgör en liten del av all kunskap som är möjlig att samla på sig 
(Polanyi, 1966). Enligt Nonaka, Umemoto och Senoo (1996) är dessa två typer av kunskaper 
inte helt separerade från varandra utan är ömsesidigt komplementära enheter. De menar att 
kunskap inom en organisation skapas av mänsklig interaktion mellan individer med olika 
kombinationer av tyst och explicit kunskap. 
 
”Explicit” kunskap kännetecknas av att vara enkel att kodifiera och utgör endast en liten del av 
all vår kunskap. Denna kunskap grundar sig främst i vetenskapliga förklaringar och logiska 
samband. Denna typ av kunskap är alltså av en informativ substans som går att överföra formellt 
och systematiskt genom ord, siffror eller diagram (Polanyi, 1966). Detta gör även denna 
kunskap lämplig för att samlas in och lagras vilket gör den enkel att distribuera mellan individer 
och inom organisationer (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
 
”Implicit” (tyst3) kunskap är däremot betydligt svårare att kodifiera och utgörs istället av 
kunskap som är av en mer personlig karaktär. Den utgörs av kunskap som är djupt rotad i 
erfarenheter, värderingar och personliga övertygelser (Polanyi, 1966). Nonaka (1991) tar i sin 
studie upp ett exempel från en utveckling av en bakmaskin för att illustrera hur tyst kunskap 
kan omvandlas till explicit kunskap. Vid utvecklingen av bakmaskinen togs det hjälp av en 
bagare som var känd för sitt bröd, för att därigenom skapa sig en förståelse för processen som 
ledde fram till den perfekta degen. Efter flera intensiva veckors observationer upptäcktes det 
att bagaren inte enbart knådade degen, utan även vrider degen på ett speciellt sätt i 
tillverkningsprocessen, vilket var nyckelfaktorn till den degen perfekt. Detta var en kunskap 
som bagaren själv inte kunde uttala, utan kunskapen var så pass djupt rotad i honom så att han 
själv inte var medveten om de vridningar han gjorde medan degen knådades. Detta ställer oss 
frågande om en liknande form av kunskap kan identifieras inom revisionsbranschen. 
 

2.4.1 Tyst kunskap inom revisionsbranschen 
Tan och Libby (1997) kom i sin studie från Singapore fram till att tyst kunskap inom Big-64 
byråer endast är önskvärt till en begränsad del. Det visade sig att efterfrågan av tyst kunskap 
endast var efterfrågat hos de mer erfarna revisionsmedarbetarna och ej önskvärt hos mindre 
erfarna revisionsmedarbetare. Drygt två decennier senare har Bol, J. C., Estep, C., Moers, F., 
& Peecher, M. E. (2018) visat i sin amerikanska vidarestudie av Tan och Libbys studie att 
revisionsbyråer idag istället ser positivt på tyst kunskap även hos juniora medarbetare och 
dessutom aktivt efterfrågar mer av den tysta kunskapen. I studien visade det sig att erfarna 
revisorer som besitter en hög grad av tyst kunskap ofta är bättre ledare och har bättre kontroll 
över de övriga medlemmarna i revisionsteamet. En högre grad av tyst kunskap möjliggjorde 
även för oerfarna revisorer att effektivt kunna utföra socialt komplexa revisionsarbeten, så som 
informell konsultation och att kunna hantera förfrågningar från ledningen (Bol et al., 2018). 
Vidare så visade resultatet av studien på att det finns många fördelar med att göra förändringar 
i de interna utbildningarna och att se över urvalskriterierna vid anställningen av nya juniora 
medarbetare på byråerna, för att uppmuntra till mer tyst kunskap. 
  

 
3 Implicit betyder: innefattad, underförstådd (Svenska Akademins ordlista, 2020). I vårt arbete definierar 
vi implicit kunskap som tyst för att förtydliga att kunskapen är svår att dokumentera och digitalisera. 
4 Fram till 1998 användes begreppet Big-6 som en benämning på världens sex största revisionsbyråer. 
Idag benämns dessa Big-4 då endast fyra av dessa aktörer finns kvar. 
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2.5 SECI-modellen: Skapande och överförande av kunskap 
Nonaka och Takeuchis SECI-modell för kunskapsöverföring och kunskapskonvertering har 
utvecklats genom att studera företag i Japan och bygger på Andersons ACT-modell som 
utvecklats inom den kognitiva psykologin (Anderson, 1996). I ACT-modellen är kunskap 
indelad i deklarativ kunskap och procedurkunskap. ACT modellen antyder att deklarativ 
kunskap måste omvandlas till procedurkunskap för att kognitiva färdigheter ska kunna 
utvecklas (Nonaka, 1994). SECI-modellen benämner istället den deklarativa kunskap som 
explicit kunskap och procedurkunskap som tyst kunskapen. SECI-modellen bygger på att det 
finns fyra olika sätt att överföra kunskap: (1) socialisering (från tyst kunskap till tyst kunskap), 
(2) kombination (från explicit kunskap till explicit kunskap), (3) externalisering (från tyst 
kunskap till explicit kunskap) och (4) internalisering (från explicit kunskap till tyst kunskap) 
(Nonaka & Takeuchi, 1995). Skapandet och överförandet av kunskap kan upprepas och pågå i 
all oändlighet, vilket förklarar den evigt snurrande pilen i modellens mitt. 
 

 
Figur 3. Nonaka och Takeuchis (1995) “SECI-Modell”, skapandet och överförandet av kunskap. 

 
Nonaka och Takeuchis SECI-modell har fått en hel del kritik trots sina omskrivningar som en 
av de mest berömda, inflytelserika och högst ansedda modellerna inom området (Gourlay, 
2006). I en artikel skriven av Gourlay (2006) lyfts flera av modellens svagheter fram. Artikeln 
ifrågasätter främst den tidigare forskning som Nonaka refererar till för att bevisa de olika 
dimensionernas funktion. Majoriteten av den tidigare forskning som modellen lutar sig på 
gallras ut i artikeln och knappt en av studierna menar Gourlay (2006) kan ge ett seriöst stöd för 
modellen, då även denna studie anses öppen för tolkning och därmed ger ett tveksamt stöd för 
teorin. Trots att modellen blivit ifrågasatt och kritiserad för att inte ha fullt stöd för dess 
påståenden så har vi ändå valt att utgå från denna då det är en av de högst ansedda och 
väletablerade modellerna inom området. Vidare så tar vi främst fokus på hur modellen delar 
upp kunskapen i tyst och explicit, vilket inte är den del av modellen som blivit kritiserad. Vi 
har valt detta då vi anser att just den delen av modellen lämpar sig bäst för vårt arbete. Vi 
bedömer även att en annan typ av metod hade behövt användas för att undersöka de fyra olika 
konverteringsprocesserna i modellen då dessa är svåra att undersöka genom enbart intervjuer. 
Däremot reflekterar vi över de olika konverteringsprocesserna i analysen när det framkommer 
tydliga indikationer på dessa ur empirin. Nedan återges en kort förklaring av kärnan i modellens 
fyra olika delar i syfte att skapa en förståelse för modellen och klargöra vilken koppling dessa 
kan ha till revisionsbranschen. 
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2.5.1 SECI-modellens fyra komponenter 

Socialisering: Från tyst till tyst kunskap 
Utan att flera personer har delat liknande erfarenhet kan det bli svårt för individer att dela 
varandras tankeprocesser. Socialisering är en av de fyra lärandeprocesserna i Nonakas 
kunskapsteori (1994), där tyst kunskap skapas när två eller fler individer upplever någonting 
tillsammans. Detta särskiljer socialiseringsprocessen mot de övriga processerna då individerna 
kan ta till sig den tysta kunskapen utan att det krävs någon faktisk verbal eller skriftlig 
kommunikation på grund av att den praktiska erfarenheten är nyckeln till den tysta kunskapen. 
Genom att utföra arbetsuppgifter tillsammans med en mentor så kan alltså en person tränas in i 
professionen och genom att dela erfarenheter bygga upp sin egen yrkesskicklighet. 
 
Externalisering: Från tyst till explicit kunskap 
Externalisering är en lärandeprocess som handlar om att omvandla tyst kunskap till explicit 
kunskap. Då den tysta kunskap som sagt är svårdefinierbar är det inte ovanligt att metaforer, 
analogier och skisser används för att förmedla ett koncept eller diagram (Nonaka et al., 1996). 
Denna typ av lärandeprocess är därför applicerbar vid exempelvis produktutveckling där en 
individ vill förmedla en vision och koncept till andra, vilket kan vara svårt att greppa för den 
mottagande individen, där det finns en risk för att kunskapen tolkas på skilda sätt. 
Externaliseringen syftar alltså till att få mottagaren att förstå en komplex kunskap genom att 
förenkla och försöka förklara den tysta kunskapen genom lämpliga verktyg. 
 
Kombination: Från explicit till explicit kunskap 
Kombination är en process för att samla in ny och existerande explicit kunskap för att kunna 
skapa systemisk kunskap, som exempelvis specifikationer för en ny produkttyp (Nonaka et al., 
1996). Det här sättet att konvertera kunskap omfattar användandet av sociala processer för att 
kombinera olika typer av explicita kunskaper som individen besitter. Genom att sortera, lägga 
till, kategorisera och rekonstruera den explicita kunskapen skapas det förutsättningar för ny 
kunskap (Nonaka, 1994). Informationstekniken spelar en viktig roll i denna process då den 
största delen av kunskapen och informationen är lätt att bearbeta via denna teknik. Det är därför 
vanligt att individer utbyter denna typ av kunskaper genom exempelvis möten och 
telefonsamtal. 
 
Internalisering: Från explicit till tyst kunskap 
Internalisering är en lärandeprocess som handlar om att omvandla explicit kunskap till tyst 
kunskap. Denna kunskap lärs ut genom att läsa manualer eller beskrivningar och genom denna 
typ av formella dokument berika sig kunskap för att sedan omsättas till handling. Denna process 
kan även underlättas genom upplevelsebaserad inlärning och är därför väldigt lik ”learning-by-
doing”-metoden (Nonaka et al., 2000). När den explicita kunskapen har internaliserats och 
omvandlats till tyst kunskap har individen skapat sig värdefulla kunskapstillgångar i form av 
mentala modeller och ”know-how” (Nonaka et al., 2000).  
 
Genom att applicera de fyra olika komponenterna från SECI-modellen på revisionsbranschen 
så blir det möjligt att upptäcka om liknande konverterings- och överföringsmetoder även 
används i denna kontexten. Detta bidrar även med att skapa en förståelse för hur den tysta 
kunskapen inom revisionsbranschen praktiskt överförs. 
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2.6 Kodifieringsstrategi och personifieringsstrategi 
Kodifierings- och personifieringsstrategi är två olika typer av strategier som organisationer kan 
utnyttja för att hantera och överföra kunskap inom organisationen (Hansen, Nohria & Tierney, 
1999). De två olika strategierna delar uppdelningen av tyst respektive explicit kunskap som 
SECI-modellen använder (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
 
Kodifieringsstrategin syftar till att överföra kunskap till ett dokument och/eller datorsystem. 
Där kan kunskapen lagras som en del i organisationens kunskapsbank och enkelt kunna 
distribueras till flera medarbetare när den behövs för att få en effektiv kunskapsspridning. 
Denna typ av strategi lämpar sig därför bäst i företag vars konkurrensfördelar utgörs av 
användandet av explicit kunskap (Hansen et al., 1999). Personifieringsstrategin syftar å andra 
sidan till att kunskapen överförs personligen mellan individer. Denna strategi kan därför 
användas för överföring av den tysta kunskapen genom samtal och social interaktion mellan 
individer för att skapa ett kunskapsutbyte. Här blir det själva individen som äger kunskapen och 
digitala hjälpmedel kan enbart användas för att förmedla kunskapen och inte lagra den, då den 
inte kan kodas. Detta gör att denna strategi lämpar sig bäst för företag vars konkurrensfördelar 
består av processer där kunskap skapas från personalens ackumulerade kunskap och 
erfarenheter. (Hansen et al., 1999). 
 
Ur en revisionsbyrås synvinkel borde en blandning av dessa två strategier användas. Med tanke 
på Big-4 byråernas storlek bör den mest effektiva strategin för att sprida kunskap vara att ta 
fokus på kodifieringsstrategin. Genom denna strategi ser även byråerna till att kunskapen hos 
alla anställda blir enhetlig då alla får ta del av samma kunskap. Information kan dock tolkas på 
olika sätt vilket därmed skapar en risk för att kunskapen appliceras på olika sätt, trots att alla 
individer får samma standardiserade dokument med explicit kunskap. Detta ser vi dock även 
kan skapa möjligheter när den explicita kunskapen tillämpas på olika sätt i praktiken, vilket kan 
resultera i en bättre applicering än grundtanken med kunskapen. Denna kan i sin tur sedan föras 
vidare som tyst kunskap mellan individer i det dagliga arbetet där kunskapsutbytet sker när 
individerna integrerar med varandra. 
 
För att summera teorin kopplat till revisionsyrket och framför allt Big-4 byråerna så bör 
kodifieringsstrategin lämpa sig bäst för att sprida explicit, standardiserad kunskap till alla 
anställda. När den explicita kunskapen nått fram och sedan appliceras så skapas en ny kunskap 
i form av tyst kunskap, vilket sprids vidare på en mer lokal nivå i organisationen. Detta sker 
eftersom personen som utvecklar den tysta kunskapen kommer dela med sig av denna till sina 
kollegor i det dagliga arbetet, vilket sannolikt är långt ifrån alla anställda på hela byrån. Denna 
typ av kunskapsutbyte kräver alltså att personer fysiskt träffas och upplever saker tillsammans. 
Revisionsbyråer kan med tanke på detta stå inför en stundande utmaning då samhället i stort 
uppvisar tydliga tecken på att allt mer rör sig mot att bli digitalt.  

2.7 Digitaliseringens och automatiseringens påverkan på revisionsyrket  
I Frey och Osbornes omfattande kvantitativa studie (2017) analyserades 702 olika typer av 
yrken i USA för att bedöma hur många av dessa som kan komma att automatiseras i framtiden. 
Som synes i resultatet (se figur 4) kom studien fram till att 47% av alla yrken befinner sig i 
högriskzonen och kan därför komma att automatiseras inom det närmsta decenniet. Studien 
kom även fram till att de största hindren för en ökad automatisering inte längre beror på att 
vinna acceptans från samhället, utan hindren består numera främst av flaskhalsar i själva 
teknikutvecklingen, vilket bromsar automatiseringen.  
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I figur 4 nedan kan resultatet av studien utläsas genom att på y-axeln se antalet arbetstillfällen 
och på x-axeln branschens sannolikhet att automatiseras mellan 0–1, där 0 är lägst och 1 är 
högst. Resultatet visade att revisionsyrket fick ett sannolikhetstal för automatisering på 0,94 
vilket placerar yrket nästan längst ut till höger i figuren och därmed talar för att yrket med stor 
sannolikhet teoretiskt sett helt kan komma att automatiseras. 
 

 
Figur 4. Fördelning av yrken i USA och deras sannolikhet att automatiseras (Frey & Osborne, 2017). 
 
I en annan amerikanska studien av Hunton och Rose (2010) visar resultatet på att revisorns 
arbetsuppgifter kommer förändras i framtiden från att i huvudsak handla om att manuellt samla 
in data till att handla om att hantera och stödja automatiserade revisionssystem. Denna typ av 
system är inget vi undersöker djupare i vårt arbete, men är en viktig del av revisionen då 
systemen är konstruerade för att förbättra beslutskvaliteten, påskynda beslutsprocessen, skapa 
tids och resursbesparing samt att underlätta för juniora medarbetare att fatta expertliknande 
beslut (Hunton & Rose, 2010). Tids och resursbesparingarna som uppstår tack vare 
automatiseringen kommer ge byråer ett större utrymme att erbjuda högre service till kunderna 
i form av rådgivning, vilket framkommer i en brittisk studie där flera av världens största, 
internationella revisionsbyråer intervjuats (Bierstaker et al. 2001). Anledningen till att studien 
tar fokus på dessa större byråer är på grund av dessa företags stora resurser och möjligheter att 
implementera ny revisionsteknik globalt, till skillnad från mindre byråer som kanske inte har 
samma möjligheter och resurser att utveckla denna teknik internt.   
 
Automatiserade revisionssystem används bland annat som ett verktyg för att identifiera 
risknivå, ta fram en revisionsstrategi, planera revisionen och utvärdera kontroller. 
Revisionsbyråer använder också dessa system för att genomföra många andra uppgifter så som 
att bland annat fatta beslut om godkännande av kunder, bestämma stickprovens storlek, utföra 
analytiska procedurer och ge information om potentiella ekonomiska bedrägerier (Hunton & 
Rose, 2010). Många utav de större byråerna utvecklar internt automatiserade revisionssystem 
då det har visat sig att dessa system är effektivare än människan på att hitta samband i stora 
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volymer av data. Det har också visat sig att de automatiserade revisionssystemen har större 
träffsäkerhet än erfarna revisorer när det kommer till att uppfatta signaler (Hunton & Rose, 
2010). Chan och Vasarhelyi (2011) drar också flera slutsatser kopplat till detta i sin amerikanska 
studie då exempelvis revisorns roll kommer röra sig mer mot rådgivning och att övervaka 
datasystem för att granska avvikelser. Däremot så pekar deras resultat på att revisorers 
professionella bedömningar och skepsis även kommer vara nödvändig i en mer digitaliserad 
revision. Detta resultat ligger helt i linje med studien av Lombardi et al. (2014) som utfördes i 
liknande kontext och visade att rådgivning, bedömning och omdöme aldrig kommer kunna 
automatiseras. 
 
Det kan finnas risker/möjligheter att viss grundläggande kunskap kommer bli irrelevant i 
samband med att arbetsmoment automatiseras och därmed kan komma att göra viss kunskap 
förlegad. Som en liknelse behöver vi inte längre ha kunskapen om hur vi gör upp en eld med 
pinnar och stenar. Denna kunskap (tändstickor och tändare) har automatiserats och 
grundkunskapen har därmed blivit oväsentlig i samband med den tekniska utvecklingen. När 
allt mer av revisorns arbete digitaliseras och automatiseras väcks frågan; Kommer en revisor 
behöva samma kunskaper i framtiden som behövs idag? 

2.8 Studiens teorimodell 
 

 
Modell 1. Sortering av referensramen. 

 
I modellen görs det en tydlig skillnad mellan tyst och explicit kunskap. Detta beror på att de 
olika kunskaperna är olika i sin natur och därmed behöver läras ut på olika sätt. Till modellen 
hör även att digitaliseringen kan komma att påverka den tysta och den explicita kunskapen på 
olika sätt och/eller till olika grad. Detta grundar vi på att den tysta kunskapen är odefinierbar 
och komplex, medans den explicita kunskapen är möjlig att översättas i ren text (Nonaka, 1994). 
Ett exempel på detta som de flesta sannolikt känner igen sig i är att det är väldigt enkelt att lära 
sig hur en ringklocka monteras på styret genom att läsa instruktionerna. Att lära sig att cykla 
genom att endast läsa instruktioner är däremot betydligt svårare för den som inte kan cykla. Här 
tillkommer en komponent som innefattar erfarenhet och kan närmst beskrivas med att 
kunskapen sitter omedvetet i muskelminnet. Detta betyder att denna tysta kunskap måste utföras 
och erfaras för att läras vilket innebär att denna kunskap sannolikt är betydligt svårare att 
digitalisera än den explicita kunskapen. 
 

Överföring av 
kunskap

Tyst

Explicit
InlärningsprocessDigitalisering 
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Modellen tar sin början i att den juniora medarbetarens efterfrågade kunskap har identifierats, 
vilket gör att en kunskapsöverföring kan initieras. Denna överföring sker som sagt praktiskt sett 
genom olika metoder, beroende på om kunskapen är tyst eller explicit, därför skiljs dessa åt i 
modellen. Exempelvis kan den explicita kunskapen läras ut genom att den juniora medarbetaren 
läser ett dokument. Den tysta kunskapen däremot behöver upplevas tillsammans med den 
seniora medarbetaren som lär ut kunskapen (Nonaka & Takeuchi, 1995). Därefter mynnar 
kunskapsöverföringen ut i en inlärningsprocess som tar sin början då den juniora medarbetaren 
har fått ta del av kunskapen för att gradvis bemästrar denna för att till slut begripa kunskapen 
och använda denna instinktivt (Szulanski, 1996). Därtill antar vi i studien att en ökad 
digitalisering kan ha en påverkan både på kunskapsöverföringen och inlärningsprocessen.  
 

 
 

Modell 2. Positionering av studiens delar. 
 
Modell 2 som presenteras ovan är skapad i syfte att positionera studiens olika delar och 
förtydliga hur dessa förhåller sig till varandra. Modellen tar utgångspunkt i studiens kärna, att 
undersöka den odefinierbara och komplexa tysta kunskapen. Detta är den djupaste delen i 
studien då vi söker efter omedveten och möjligtvis hittills outtalad kunskap hos seniora 
revisorer. I nästa skikt tar vi sikte på studiens näst innersta del, att studera hur 
inlärningsprocessen rent praktiskt går till. Detta ser vi som en instegsport till att lyckas studera 
den tysta kunskapen då respondenten behöver förklara kring hur denne lärt sig en kunskap som 
är svår att förklara i ord. Går vi ytterligare ett steg ut från kärnan så syftar denna del till att 
skapa en förståelse kring hur kunskapsöverföringen rent praktiskt ser ut och ligger till grund för 
att kunna gå djupare ner i teorimodellen. Slutligen tillkommer ett mer otydligt stratum, vilket 
vi benämner som digitaliseringens påverkan. Meningen med att placera digitaliseringens 
påverkan i teorimodellens yttersta lager är för att studera om det finns någon påverkan på de 
övriga delarna i modellen. 
  

Tyst kunskap

Inlärningsprocessen

Kunskapsöverföring

Digitalsieringens påverkan
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens forskningsmetodik. Kapitlet är utformat med syftet att 
redogöra för hur uppsatsprocessen har sett ut och genomförts. Kapitlet är indelat i fem större 
delar. I den övergripande forskningsansatsen redogörs för den hermeneutiska kunskapssynen, 
den kvalitativa metoden och den abduktiva ansatsen. Vidare diskuteras vårt val av litteratur 
samt en redogörelse inför den empiriska studien. Slutligen diskuterar vi studiens trovärdighet 
och etiska överväganden. I varje del återfinns en beskrivning om vad som har gjorts och 
motiveringar till besluten. 

3.1 Övergripande forskningsansats 
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur tyst kunskap överförs från seniora 
revisorer till juniora revisorer inom revisionsbranschen och vilken påverkan en ökad 
digitalisering kan ha på detta. För att uppnå detta syfte krävs det djupgående intervjuer där vi 
får ta del av berättelser från yrkesverksamma revisorer. Eftersom den tysta kunskapen är svår 
för respondenterna att förklara och utmanande för oss att tolka, så utgår vi från en hermeneutisk 
kunskapssyn då studien strävar efter att skapa förståelse (Bryman & Bell, 2017). En 
hermeneutisk kunskapssyn bygger på en verklighet konstruerad av människor och kan studeras 
genom människors uppfattning av verkligheten (Jacobsen, 2002). 
 
I frågan om vilket ansats som tillämpats i arbetet är svaret inte självklart eftersom denna uppsats 
innefattar komponenter från flera ansatser då det funnits en kontinuerlig växelverkan och 
pendlande mellan deduktion och induktion. Denna uppsats har slutligen landat i en abduktiv 
forskningsansats. Denna ansats placerar sig någonstans mitt emellan de två grundansatserna 
enligt Söderbom och Ulvenblad (2016). Abduktion är även ett sätt för att undvika de 
begränsningar som förknippas med induktiva och deduktiva ställningstaganden (Bryman & 
Bell, 2017). Abduktionen utgår likt induktionen från empiriska fakta. Däremot så avvisas inte 
den teoretiska förståelsen, likt den deduktiva ansatsen. Vi har under arbetets gång rört oss från 
en deduktiv utgångspunkt till en mer induktiv slutpunkt. Under arbetets början skapade vi oss 
en bild av vad tidigare forskning skrivit. Detta resulterade i att en förmodan utformades om att 
digitaliseringen kan komma att utgöra en risk för att överföring av den tysta kunskapen 
påverkas negativt då kunskapen både är svår att definiera och överföra (Polanyi, 1966). I dessa 
meningar har studien haft en deduktiv ansats, då vi utgått från teorin för att sedan göra 
observationer genom personliga intervjuer för att se om verkligheten överensstämmer med 
teorin (Bryman & Bell, 2017). Därefter hände någonting i takt med att intervjuerna avlöste 
varandra. Vi upptäckte under datainsamlingen att den tysta kunskapen kanske inte alls befinner 
sig i en farozon för att bli bortglömd, åtminstone ingen kunskap som kommer vara saknad eller 
nödvändig. Tvärtom så identifierar vi flera arbetsmoment som idag upplevs onödigt 
tidskrävande där respondenterna upplever en önskan om att dessa ska automatiseras. Detta 
utgjorde ett skifte i forskningsansats till en mer induktiv ansats där vi tar utgångspunkt i den 
empiriska verkligheten då vi analyserar och tolkar data för att skapa förståelse för fenomenet 
”tyst kunskap” (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Den tysta kunskapen liknar det problem som 
ska förklaras, vilket Bryman och Bell (2017) menar att den abduktiva ansatsen inleds med. 
Därefter har en abduktiv ansats hjälpt oss att välja ut den bästa förklaringen bland 
datainsamlingen för att dra logiska slutsatser och utveckla teorier om verkligheten (Bryman & 
Bell, 2017).  
 
Då vi utgår från den hermeneutiska kunskapssynen genom att tolka den insamlade empirin för 
att försöka skapa förståelse så utgår studien från den kvalitativa forskningsmetoden. Detta tar 
sig form i datafångsten genom att vi utför personliga intervjuer vid vår empiriinsamling. Vidare 
är intervjufrågorna av semistrukturerad karaktär för att inte begränsa datainsamlingen och för 
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att skapa mer dynamiska intervjuer. Då skapandet och överföringen av ”tyst kunskap” är svår 
att förklara (Nonaka et al., 1996) bedömer vi att empiriinsamlingen gynnats av att 
intervjufrågorna tillåtits vara anpassningsbara vilket har resulterat nyanserade svar. Detta 
tillåter oss även att ställa följdfrågor på respondentens svar om vi uppfattar något vi vill ha 
förtydligat eller vidare berättat, vilket gör intervjuerna mer levande än genom helt strukturerade 
intervjufrågor. 
 
Vi författare är inte fria från fördomar, både vad gäller revisorer som yrkesgrupp, de olika 
revisionsbyråerna och egna förutfattade meningar om hur digitaliseringen kommer påverka 
inlärningen hos juniora revisorer. En av oss författare har därtill nyligen börjat arbeta som junior 
revisor när denna uppsats skrivs och därmed själv befinner sig i en inskolningsprocess hos en 
Big-4 byrå. Detta är vi medvetna om kan ha påverkat våra förutfattade meningar vilket därmed 
kan ha haft en viss inverkan på arbetets uppbyggnad då vi tagit fokus på de delar som 
identifierats från praktiska erfarenheter från hur inlärningen varit uppbyggd på den specifika 
byrån. Detta innebär att vårt resultat kan ha påverkats av fördomar och att en av oss författare 
till viss del kan ses som partisk i frågor.  
 
För att minimera påverkan av förutfattade meningar och partiskhet har vi varit varsamma vid 
utformandet och formulerandet av intervjufrågorna så att de ska ha en neutral utgångspunkt och 
även vara delvis öppna med möjlighet för respondenten att göra en viss egen tolkning. Vi är 
medvetna om att detta kan försvåra analysen av empirin men anser det vara av stor vikt för vårt 
arbete att intervjufrågorna inte ska vara styrande eller graderande. Detta är för att 
intervjupersonen ska tänka utifrån ett blankt papper utan några inövade svar vilket låter svaren 
bli spontana utan modifieringar. Vi författare gör undantag när vi bedömer att svaren vid våra 
intervjuer blir allt för långt ifrån ämnet. Då väljer vi att ställa om frågan på ett förtydligande 
sätt som leder svaret mot det aktuella ämnet. Fenomen professionell bedömning och 
professionell skepticism som framkom i den tredje intervjun började vi därefter ställa en 
specifik fråga angående om respondenterna inte själva kunde komma på en form av kunskap 
som var svår att lära ut. Detta visade sig vara nyckeln till att få respondenterna att försöka 
förklara den tysta kunskapen och resulterade i ännu djupare intervjusvar.  

3.2 Val av litteratur 
Till uppsatsens teoretiska referensram har insamling av vetenskapliga artiklar gjorts via 
Högskolan i Halmstads biblioteks databas OneSearch. De främsta sökord som använts vid 
sökningar av vetenskapliga artiklar är: audit, digitalization, tacit knowledge och knowledge 
transfer. Genom ett snöbollsurval har flera intressanta artiklar påträffats i samband med att vi 
studerat referenslistor i andra vetenskapliga artiklar som vi ansett vara intressanta och tillfört 
en fördjupad förståelse för ämnet (Bryman & Bell, 2017). Böcker som använts i uppsatsen har 
påträffats genom att söka på Högskolan i Halmstad bibliotek varpå vi därefter valde ut de 
böcker vi ansåg tillföra betydelsefulla teorier och fördjupad kunskap till arbetet. Litteraturen 
som använts till den teoretiska referensramen är vetenskaplig och grundar sig i forskning. 
 
Digitaliseringen är ett relativt nytt ämne och ett ämne som är i ständig förändring. Därför har 
vår målsättning vid litteraturinsamlingen inom ämnet digitalisering varit att inte använda oss 
av litteratur som publicerats innan 2000. I övrigt har vi inte haft några gränsdragningar för hur 
aktuell litteraturen behöver vara då vi anser att vårt urval av teorier och litteratur inom områdena 
kunskapsöverföring och tyst kunskap är väletablerad. Detta bedömer vi behövs för att ge en 
stabilitet till arbetet då vi inte vill blanda den ständigt föränderliga digitaliseringen med allt för 
nya och oanvända teorier inom kunskapsöverföring och tyst kunskap.  
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3.3 Datainsamling 
3.3.1 Respondenturval 

Vid urvalet av respondenter har vi som kriterier att personen ska vara yrkesverksam revisor och 
ha arbetat inom branschen i mer än ett år. Anledningen till att vi satt våra krav till synes lågt 
och bör innefatta majoriteten av hela yrkeskåren är för att vi är medvetna om att redan utan 
kriterier kan vara svårt är att hitta respondenter som vill och har tid att ställa upp på intervjuer. 
Därför har vi valt att inte sätta en för hög gränsdragning på vilka som kvalificerar sig för studien. 
Vi bedömer dock att revisorer som arbetat mindre än ett år med yrket inte möjligen kan ha 
hunnit skapa sig en uppfattning om vilka förändringar som skett under ett längre perspektiv 
inom branschen. Därför har dessa inte kvalificerat sig för vår undersökning då vi strävat efter 
att intervjua respondenter som sett förändringar över tid och kunnat återge detaljrika berättelser 
från ett historiskt perspektiv och jämföra med hur det ser ut idag. Vi är naturligtvis medvetna 
om att någon som endast arbetat ett år inom yrket inte har sett lika stora förändringar över tid 
som en person med flera års erfarenhet. Vi anser ändock att dessa respondenter har varit 
betydelsefulla för vår studie. Detta grundar vi i att flera av de juniora revisorerna redan sett 
förändringar under sin relativt korta tid inom yrket, vilket indikerar på att förändringar inom 
branschen sker väldigt fort.  
 
Studien var från början tänkt att innefatta både stora, små och medelstora revisionsbyråer. 
Resultatet blev däremot att studien begränsades till att endast innefatta Big-4 byråer, då 
uteslutande dessa valde att delta i studien. Detta ser vi dock inte som en nackdel då det är enligt 
vår uppfattning och tidigare forskning Big-4 byråerna som är den drivande kraften till 
branschens tekniska utveckling (Kokina & Davenport, 2017). Undersökningens resultat kan 
därför ha gynnats genom att enbart intervjua revisorer på specifikt dessa byråer då de troligen 
uppfattar förändringar snabbare än vad revisorer på en mindre byrå gör. Detta kan ha medfört 
att ge ett tydligare resultat av studien då vi kan vara säkra på att även de senaste förändringarna 
inom branschen har tagits i beaktan. 
 
Bryman och Bell (2017) påpekar att det kan vara en risk med att intervjua en person som ska 
representera en hel organisation. Författarna menar att respondenten inte nödvändigtvis 
behöver vara den som bäst representerar organisationen, utan istället den som för tillfället 
endast är tillgänglig. I vår uppsats har vi själva kontaktat de individuella respondenterna via 
mail och de som för tillfället haft tid för att delta i vår intervju har blivit antagna till 
undersökningen, förutsatt att de haft minst ett års erfarenhet av yrket. Därför är denna 
problematik en urvalsrisk för vår uppsats. Respondenturvalet har rent praktiskt sett utförts 
genom mailutskick5 till revisionsbyråer i Halland med omnejd. Dessa innefattade ett eller flera 
av varje Big-4 kontor, samt övriga revisionsbyråer som vi hittade via en sökmotor med 
sökorden ”revisionsbyrå Halland”. Urvalet har även delvis bestått av ett snöbollsurval, då vi 
under intervjutillfällena fått hjälp av respondenter i studien att komma i kontakt med andra 
individer (Bryman & Bell, 2017). Därefter bokades möte via mailkorrespondens och 
majoriteten av intervjuerna utfördes över telefon eller videosamtal, med hänsyn till den rådande 
världspandemin (Covid-19) och rekommendationer om social distans från 
Folkhälsomyndigheten. Detta bedömer vi inte ha påverkat studien anmärkningsvärt då vi 
upplevde telefon och videosamtal som ett utmärkt substitut till den enstaka face-to-face 
intervjun som utfördes.   

 
5 Se mailmall i bilaga 1. 
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Respondent Byrå Position Antal års  
erfarenhet 

Intervjutid Intervjumetod 

1 A Senior revisor 3 42 minuter Videosamtal 
2 B Junior revisor 1,5 46 minuter Face-to-face 
3 A Auktoriserad revisor 5 25 minuter Telefonsamtal 
4 A Junior revisor 1,5 39 minuter Telefonsamtal 
5 C Junior revisor 2 31 minuter Telefonsamtal 
6 C Senior revisor 5 37 minuter Videosamtal 
7 C Auktoriserad revisor 9 27 minuter Videosamtal 
8 D Senior revisor 3,5 29 minuter Telefonsamtal 

Tabell 2. Respondenturval. 
 
I vårt respondenturval har vi intervjuat juniora, seniora och auktoriserade revisorer. Detta har 
skapat en bredd i studien och återger en mer nyanserad bild av verkligheten då vi fått ta del av 
flera olika synvinklar. De juniora revisorerna har inte helt oväntat haft betydligt svårare att 
uttrycka den tysta kunskapen än de seniora och auktoriserade revisorerna. I dessa fallen har vi 
vänt på vissa frågor i intervjuguiden där de juniora revisorerna istället fått berätta om hur de 
personligen lär sig och vilka yrkesmässiga kunskaper de själva anser vara svåra att lära sig. 
Detta har varit en bidragande komponent till att bestyrka att den tysta kunskapen bygger på 
ackumulerad kunskap och erfarenhet vilket styrker resultatet i vår studie. 
 

3.3.2 Datainsamlingsmetod 
För att samla in data till vårt arbete har vi utfört personliga intervjuer med yrkesverksamma 
revisorer med kravet att de ska ha arbetet inom yrket mer än ett år. Vi har valt att sätta ett år 
som minimumgräns eftersom vi anser att det är svårt att skapa sig en bild av förändringar inom 
yrket om personen inte varit yrkesverksam under en längre tid. Intervjuerna var från början 
tänkt att utföras främst genom personliga face-to-face intervjuer, dock med reservationen att 
även acceptera intervjuer över telefon- och videosamtal. Detta då det innebär en tidsbesparing 
både för oss och respondenten vilket vi anser underlättar för oss att få till intervjuer då det är 
högsäsong för revisorer när denna studie genomförs. Personliga face-to-face intervjuer är dock 
enligt Bryman och Bell (2017) den mest använda metoden för datainsamling inom kvalitativ 
forskning, vilket är en insamlingsmetod även vi valt att eftersträva. Dessvärre bidrog force 
majeure till att majoriteten av intervjuerna blivit tvungna att utföras via telefon eller via 
videosamtal, med hänsyn till den rådande världspandemin (Covid-19) och rekommendationer 
om social distans från Folkhälsomyndigheten. Detta bedömer vi lyckligtvis nog inte ha påverkat 
studien anmärkningsvärt, då vi upplevde telefonsamtal och videosamtal som ett utmärkt 
substitut till den enstaka face-to-face intervjun som utfördes. 
 
Intervjuerna som gjorts över distans har utförts genom telefonsamtal, Zoom eller Microsoft 
Teams. Båda dessa program tillåter videosamtal och framförallt en inspelningsfunktion vilket 
är vitalt för den transkriberande delen av arbetet. Vi använder oss av semistrukturerade 
intervjufrågor under intervjuerna vilket även därmed gör svaren öppna för tolkning samt 
möjliggör en naturlig konversation mellan oss och respondenten. Från början var avsikten att 
hålla intervjuerna inom en tidsram om 60 minuter, då det ger respondenten generöst med tid att 
ge uttömmande svar på intervjufrågorna. Det är för övrigt enligt Jacobsen (2002) den mest 
optimala tidsramen vid personliga intervjuer. Detta blev vi redan efter första intervjun varse om 
var något väl tilltaget. Intervjuerna har istället pågått i snitt cirka 35 minuter, vilket vi bedömt 
vara fullt tillräckligt för att erhålla uttömmande svar på våra frågor. Vi bedömer även att ännu 
längre intervjuer med fler intervjufrågor hade försvårat sortering och analys av den redan 
omfattande empirin. Under empiriinsamlingen har åtta yrkesverksamma revisorer intervjuats, 
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varför vi inte har valt att intervjua fler grundar sig i att ny information blev gradvis avtagande. 
Efter att ha intervjuat dessa åtta revisorer ansåg vi oss ha skaffat oss en tillräcklig bra bild för 
att kunna besvara vår forskningsfråga. Det ansågs inte bidra till ny information om fler 
intervjuer genomförts då vi nått en mättnadspunkt och flera av svaren återupprepades. 
 

3.3.3 Operationalisering 
Vårt mål med uppsatsen är att få en förståelse för vårt valda ämne och försöka besvara 
forskningsfrågan: ”Hur skapas och överförs tyst kunskap inom revisionsbranschen och hur kan 
detta påverkas i samband med en ökad digitalisering?”. Utifrån litteraturen vi studerat och 
vetenskapliga artiklar som gett oss en grundläggande förståelse för ämnet har vi konstruerat 
våra intervjufrågor som syftar att ge svar på våran forskningsfråga. I vår undersökning strävar 
vi även efter att skapa oss en bild av hur respondenterna upplever att digitaliseringen påverkar 
inlärningsprocesserna inom revisionsbranschen samt vilken påverkan det har för nya 
revisionsmedarbetare. 
 
Undersökningens främsta utmaning är att översätta och operationalisera det abstrakta begreppet 
”tyst kunskap” som kan vara svårt att mäta då denna kunskap kännetecknas av att vara icke-
verbal, intuitiv och omedveten (Polanyi, 1966). För att göra detta abstrakta begrepp mätbart 
ställer vi först upp en teoretisk definition av begreppet för att därefter utveckla våra 
intervjufrågor. I vår intervjuguide har vi även kategoriserat frågorna utefter vilket ämne som 
berörs i ordningen: kunskapsöverföring, tyst kunskap och digitalisering. Denna ordning har 
medvetet valts för att öppna intervjun brett genom relativt generella frågor om hur 
kunskapsöverföringen sker inom byrån. Efter dessa frågorna skiftar vi fokus något till mer 
specifika frågor om det abstrakta begreppet tyst kunskap. Dessa frågorna har en något mer 
komplex karaktär då de syftar till att förklara något abstrakt, vilket gör att respondenten behöver 
koncentrerar sig för att formulera sina svar. Detta ger oss ärliga och grundliga svar som inte är 
inövade då respondenten behöver formulera sin omedvetna, tysta kunskap i ord. När frågor om 
kunskapsöverföring och tyst kunskap avhandlats avslutar vi intervjuerna med frågor rörande 
digitalisering och om den haft någon påverkan på kunskapsöverföring, lärande och yrket. Vi 
väljer att ställa frågor om digitaliseringen sist i vår intervju för att inte intervjusvaren redan från 
början ska präglas av digitalisering. 
 

3.3.4 Dataanalys 

 
Modell 3. Sortering av empiri. 

 
I analysen av den insamlade empirin tillämpar vi en analysprocess likt den som återfinns i 
Jacobsens (2002) litteratur, vilken beskrivs som en kontinuerlig process på grund av att den inte 
sker sekventiellt då den bearbetas fram och tillbaka. Processen följer stegen: 
1) återge en detaljrik beskrivning av empirin, 
2) systematisk kategorisera empirin för att göra den mer koncentrerad och överskådlig,  
3) tolka empirin genom att försöka hitta likheter, skillnader och generaliseringsmöjligheter.  
 

Transkribering av 
intervjuerer

Tolkning och 
renskrivning av 

empiri

Likheter och 
skillnader mellan 
empiri och teori 

diskuteras

Slutsatser av 
undersökningen 

presenteras
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I vår kvalitativa undersökning analyseras empirin från de personliga intervjuerna löpande under 
arbetets gång. Precis som Jacobsen skriver (2002) återger vi en rikligt detaljerad beskrivning 
av empirin genom att först utföra en fullständig transkribering av intervjuerna. Därefter 
renskrivs transkriberingarna till empiri genom att återberätta vad som har sagts och rensa bort 
oväsentliga delar från transkriberingarna. Under renskrivningen görs även tolkningar av det 
som har sagts. Därefter skickar vi ut den renskrivna empirin till respektive respondent för att få 
empirin validerad. Vi kategoriserar sedan vår empiri utefter våran intervjuguide där vi på 
förhand kategoriserat frågorna efter vilket ämne det berör. Detta strävar vi dock efter ska ske 
sömlöst i vår renskrivna empiri så läsaren följer en sammanhängande text istället för 
uppspaltade ämnen vilket vi anser vara viktigt för att återge samma kontinuitet som återfanns 
under intervjuerna. Slutligen analyseras undersökningens insamlade empiri där svaren ställs 
mot den insamlade empirin där syftet är att hitta likheter, skillnader och i vilken grad våra 
resultat kan generaliseras. Söderbom och Ulvenblad (2016) skriver att presentationen av 
resultatet från intervjuundersökningar kan tydliggöras och levandegöras genom att använda sig 
av ordagranna citat i den löpande empiritexten. Eftersom ett av målen med intervjuerna till 
denna studie är att erhålla detaljerade utsagor, så bedömer även vi att det varit av betydelse att 
skriva ut citat från respondenterna i den löpande empirin. Citaten syftar till att framhäva 
formuleringar som är så pass bra eller slående att en omskrivning hade försämrat innehållet. 
Vidare så är även den tysta kunskapen svår att förklara, vilket kan ge svårtydda svar från 
respondenterna. Därför har vi i dessa fall valt att ordagrant skriva ut citaten för att lyfta fram 
denna svårigheten. Vi är även noga med att aldrig bryta ut ett citat ur sitt sammanhang. 

3.4 Trovärdighetsdiskussion 
I denna trovärdighetsdiskussionen diskuteras begreppen validitet och reliabilitet. Reliabiliteten 
handlar om vilken tillförlitlighet studien har och beskriver huruvida resultatet av den givna 
undersökningen skulle bli den samma om samma undersökning genomfördes igen (Bryman & 
Bell, 2017). Reliabiliteten kan enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) i vilken utsträckning det 
är möjligt att upprepa studien och få ett likvärdigt resultat. 
 
Under arbetets gång har all tolkning och analys av teorin utförts tillsammans av oss författare. 
Även våra intervjufrågor har utformats utifrån ett gemensamt synsätt och har säkerställts genom 
löpande diskussioner att vi tolkar våra intervjufrågor på samma sätt. Vidare så utförs samtliga 
intervjuer med båda författare närvarande för att båda ska kunna uppfatta precis vad som sägs. 
Efter intervjuerna säkerställer vi att vi tolkat svaren på liknande sätt genom en diskussion och 
övergripande genomgång av de inspelade intervjusvaren. Därefter säkerställer vi att alla delar 
av intervjun, alltså även det som sagts mellan raderna, bevars genom att utföra fullständiga 
transkriberingar inom 24 timmar. Dessa åtgärder stärker den interna reliabilitet i arbetet då det 
säkerställs att informationen tolkas lika (David & Sutton, 2016). Vi tillämpar även 
respondentvalidering i arbetet genom att maila den renskrivna empirin till respondenterna för 
att säkerställa att de blivit korrekt återberättade (Bryman & Bell, 2017). 
 
Den externa reliabiliteten bedöms som god då arbetsprocesserna för revisorer hos Big-4 byråer 
världen över är likartade. Trots att samhället i stort är i en ständigt pågående digital utveckling 
bör denna undersökning ge ett liknande resultat även under annorlunda förhållanden. Vi 
bedömer att resultatet hade varit i linje med vårt även om undersökningen gjorts under 
annorlunda geografiska förhållanden då digitaliseringen har en påverkan i stort sett överallt. 
Detta gör att den externa validiteten bedöms god då vi berör ett ämne som påverkar alla yrken 
och branscher till viss grad vilket gör undersökningens resultat relativt generaliserbart även i 
andra sammanhang (Jacobsen, 2002; Frey & Osborne, 2017). Vår undersökning kommer även 
i framtiden bli ännu mer intressant då förändringarna borde blivit ännu större, vilket då kommer 
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ge ett tydligare resultat. Däremot är det tänkbart att få ett helt annorlunda resultat ifall 
majoriteten av respondenter i undersökningen haft starka åsikter, exempelvis starkt negativa till 
en digitalisering, vilket då vinklat resultatet annorlunda. Detta är dock inget vi fått erfara i detta 
arbete då våra respondenter givit nyanserande svar där ingen av respondenterna bedöms som 
extrem i sina åsikter, utan istället öppen för förändringen och viljan att diskutera från flera 
synvinklar.  
 
Under våra intervjuer har vi valt att kategorisera våra frågor i tre delar: kunskapsöverföring, 
tyst kunskap och slutligen frågor som kopplar in digitalisering. Anledningen till att 
intervjufrågorna följer denna ordningsföljd är för att vi inte vill att digitaliseringen ska prägla 
svaren redan från start. Ordningsföljden och kategoriseringen bedömer vi gör det enklare för 
oss att tydligt utforma våra intervjufrågor för att kunna specificera inom vilket ämne vi söker 
svar, för att förstärka undersökningens interna validitet (Bryman & Bell, 2017). Den största 
utmaningen i undersökningen är att få respondenterna att förklara hur den tysta kunskapen 
överförs och hur det kan komma att förändras i samband med en ökad digitalisering. Detta är 
en svårighet då tyst kunskap är ett komplicerat fenomen som kännetecknas av att vara svår att 
förklara (Polanyi, 1966). Vi har försökt tagit oss runt detta problem genom att utforma öppna 
intervjufrågorna med följdfrågor i syfte att locka fram så detaljerade svar som möjligt. Under 
våra tidiga intervjuer identifierade vi ett mönster när respondenterna svarade på frågorna som 
berörde tyst kunskap. Denna kunskap inom revisionsbranschen verkade innefatta någon form 
av bedömningskomponent. Därför har vi under intervjutillfällen varit särskilt vaksamma på 
svaren som återgett en förklaring av kunskap som kännetecknades av bedömning, uppskattning 
och värdering vilket respondenterna fått förklara så detaljerat som möjligt. På så vis har vi 
kunnat utskilja och identifiera den tysta kunskapen genom intervjuerna. Vidare så har flera av 
intervjufrågorna tagit fokus på framtiden. Även här har följdfrågor ställts efter respondenternas 
antaganden för att urskilja tänkbara framtida implikationer och konsekvenser. 

3.5 Etiska överväganden 
Jacobsen (2002) skriver att etiska dilemman kan uppstå i undersökningar då forskarna tränger 
sig in i respondentens privata miljö och det kan misstänkas att forskarna egentligen har en annan 
avsikt med undersökningen än det som sägs. För att få bukt med dilemmat finns det tre 
grundkrav att ta hänsyn till: 

x Den som deltar i undersökningen ska delta frivilligt (Samtycke). 
x Informationen som samlas in får inte inskränka på respondentens privatliv 

(Konfidentialitet). 
x Återgivandet av informationen måste ske i sin fullständighet och i rätt sammanhang, för 

att inte misstolkas och ta svaren från sin kontext (Konsekvenser). 
 
Dessa grundkrav tar vi hänsyn till genom att tydligt informera våra respondenter i vilket syfte 
vi kontaktat dem och vilket syfte vi har med vårt arbete. Vi säkerställer även att respondenterna 
har blivit korrekt återberättade och korrekt tolkade genom att tillämpa respondentsvalidering 
(Bryman & Bell, 2017). Vidare så garanterar vi våra respondenters konfidentialitet genom att 
inte återge namn, kön eller byråtillhörighet (David & Sutton, 2016). Skillnaden mellan 
konfidentialitet och anonymitet beskriver David och Sutton (2016) som att anonymiteten syftar 
till den situationen där inte ens forskarna känner till eller registrerar personliga detaljer hos 
respondenterna. Eftersom denna studien är utförd genom personliga intervjuer, vilka vi författar 
har utfört, har fullständig anonymisering inte varit möjlig. Dock har fullständig konfidentialitet 
varit möjligt genom att respondenterna presenteras anonymt. Detta har vi gjort genom att 
respondenterna tilldelats en unik siffra från 1–8, vilket motsvarar den ordningsföljd som 
intervjuerna utförts. Varje byrå har även tilldelats en slumpvis vald bokstav från A–D, där 
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samma bokstav representerar samma byrå, dock utan hänsyn till olika kontors geografiska 
position. Konfidentialiteten bedömer vi som en viktig beståndsdel för denna typ av studie som 
utförs och framförallt i den kontext där studien utförs. Eftersom revisionsbranschen präglas av 
en hierarkisk organisation ser vi en risk i att respondenterna inte kan vara fullständigt 
sanningsenliga och frispråkiga i sina svar utan konfidentialitet. Att erhålla information inifrån 
byråerna kan på grund av detta vara mer otillgänglig än andra branscher då revisorernas 
anseende är av yttersta vikt. Det förhindrar även deltagarna i studien från att lida någon 
eventuell karriärmässig skada (Bryman & Bell, 2017). Vidare så är även de seniora revisorerna 
i denna bransch relativt juniora i jämförelse med vad en ”senior” har för betydelse i andra 
branscher. Därför vill vi inte heller riskera att förlora respondenter som utan anonymiteten inte 
velat delta i studien eller inte velat svara på vissa specifika frågor utan att rådgöra med sina 
överordnade. Konfidentialiteten har mottagits uteslutande positivt under datainsamlingen och 
flera respondenter har uttryckligt begärt att bli återberättade anonymt.  
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4. Empiri 
Detta kapitel består av vår insamlade empiri som samlats in genom personliga intervjuer. 
Kapitlet är indelat i åtta delar där varje del återger varje specifik intervju som genomförts. 
Varje del är uppbyggd i kronologisk ordning och följer uppsatsens intervjuguide som återfinns 
i bilaga 2. Ordningsföljden på delarna följer av vilket datum som intervjun utfördes, från 
tidigast till senast. Både respondenternas namn och byråtillhörighet presenteras anonymt. 
Citat skrivs ut löpande i texten och syftar till att framhäva formuleringar som är så pass bra 
och slående att en omskrivning hade försämrat innehållet. Referenshänvisning till respektive 
respondent skrivs endast ut vid det först kommande citatet i varje delkapitel i empirin. Samtliga 
kursiverade meningar inom citationstecken i varje delkapitel är respektive respondents exakta 
ord. 

4.1 Intervju med Respondent 1 på Byrå A 
Respondent 1 arbetar på revisionsbyrå A sedan tre år tillbaka och har idag positionen senior 
revisorsassistent. På våra frågor om kunskapsöverföring framkom det att respondenten ansåg 
att äldre revisorer är den främsta källan till kunskap då det förklaras att ”det är dem som kan 
allting” (Respondent 1, intervju 2020-04-09). Det framgick även att det är viktigt för juniora 
revisorer att ha en bra mentor men samtidigt en vilja att lära sig genom att fråga mycket 
eftersom det är genom att fråga som kunskapsutbytet mellan personer sker. Respondenten 
förklarar vidare att det är uttalat på byrån om vem som är mentor till vem men att frågor kan 
ställas till vem som helst, oftast den som är närmast till hand. Respondenten beskrev det som: 
“När man börjar jobba som revisorsassisten så går man och frågar den som har jobbat där ett 
år längre, oftast har de som precis har börjat själva lite lättare att förstå vad det är som kan 
vara jobbigt att förstå i början”. Det var alltså vanligt att frågor ställs till den som hade kommit 
ett steg längre i karriärstegen. 
 
Vår respondent anser att revisionsyrket kännetecknas av en väldigt brant inlärningskurva där 
inlärningsprocessen för att tränas till att bli en revisor kan beskrivas som: ”supermycket 
supersnabbt”. Respondenten menar att nyanställda lär sig väldigt mycket på kort tid, vilket kan 
göra att de inte inser hur mycket de lärt sig förens de kommer tillbaka året efter och får utföra 
samma arbetsuppgifter igen. De inser då hur mycket snabbare det går att utföra 
arbetsuppgifterna.  
 
På byrå A är det krav på att alla revisorer måste ha minst 120 timmars formella kurser varje år. 
Detta gör att en del av inlärningen sker via formella utbildningar, vilket också är det första som 
de juniora revisorerna får börja med när de börjar sin anställning på byrån. Det innefattar drygt 
en veckas intensiv formell utbildning där nyanställda från flera olika kontor samlas. Under 
första året ligger fokus på att lära sig grunderna i yrket och under den formella 
introduktionsutbildningen lär sig juniorerna bl.a. grundläggande redovisning, grunder inom 
skatterätt, att hantera byråns olika datasystem samt hur de bör tänka vid revision. Under 
juniorernas andra år blir det mer fokus på risk och väsentlighet, för att därefter under det tredje 
året gå över till att fokusera på mer seniora uppgifter som projektledning och mentorskap. ”Det 
är väldigt kursintensivt de första tre åren, det liknar mycket ett lärlingsprogram, i alla fall på 
större byråer”. 
 
Respondenten anser att det inte skett några större skillnader i inlärningsprocesserna för 
nyanställda idag jämfört med när respondenten själv började på byrån. Dock kan respondenten 
se en ökning av e-utbildningarna som allt blivit fler. Dessa utbildningar brukar vara 2–3 timmar 
långa och har förflyttats från att vara fysiska utbildningsträffar till att ske helt digitalt. 
Respondenten tror att övergången till en ökad digitalisering av kurser kommer accelerera 
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ytterligare till följd av Corona-pandemin, vilket har medfört att mer arbete sker digitalt. Detta 
ser respondenten kan påverka både på gott och ont. Detta grundas i att det upplevs att deltagare 
inte är lika aktiva under digitala utbildningar. Det lyfts även fram ytterligare ett problem med 
att det är svårare att fokusera när kurser sker digitalt då respondenten upplever det lätt uppstår 
en slags multitasking då revisorerna ibland utför andra arbetsuppgifter parallellt med att 
utbildningen pågår. Det leder till bristande fokus och kan i värsta fall försämra både arbetet som 
utförs och göra att kunskapen från den digitala utbildningen uteblir. Respondenten ser även en 
problematik i att interaktionen med kollegor från andra kontor förloras vilket innebär att 
möjligheten att skapa kontakter mellan kontoren blir svårare. ”Det är en större spärr i att ställa 
en fråga över skärm när man måste sätta på en mikrofon istället för att bara räcka upp 
handen”. 
 
Under respondentens tre år på byrån har metoderna för kunskapsutbyte inte förändrats. Utbytet 
av kunskap inom byrån sker oftast genom att revisorerna arbetar i team, både inom det egna 
kontoret och tillsammans med andra kontor. Där pågår lärandet mellan teamets medlemmar 
löpande när alla är samlade på plats och träffar varandra. Då är det även till stor del upp till var 
och en att fråga mycket för att maximera inlärningen.  
 
På vår fråga om respondenten någon gång upplevt det svårt att förklara en arbetsuppgift eller 
en viss kunskap till en kollega fick vi ett rungande Ja. ”Det är jättesvårt att förklara vissa 
arbetsuppgifter, framförallt när man inte har så mycket tid på våren.”. Respondenten förklarar 
att vissa saker känns som en självklarhet och att mottagaren bara borde förstå det. Det uttrycks 
samtidigt en förståelse för att så givetvis inte är fallet och att denna känsla uppkommer på grund 
av att respondenten själv redan lärt sig kunskapen och därmed förstår exempelvis hur och varför 
vissa granskningssteg utförs. Respondenten är dock tydlig med att detta är något som alla lär 
sig med tiden och att det inte heller förväntas att juniora revisorer ska förstå från början. ”När 
man inte har tid att förklara så är det lättare att bara säga vad någon ska göra och inte gå 
igenom varför.”. Vidare förklarar respondenten risk och väsentlighet som den mest utmanande 
kunskapen att lära ut. Grunderna till denna kunskap lärs till stor del ut på formella utbildningar. 
Dock menar respondenten att kunskapen blir begriplig och användbar först när kunskapen har 
använts i praktiken upprepande gånger och när kunskapen kan appliceras per automatik utan 
att behöva tänka på det. Det visade sig även att digitaliseringen haft inverkan på hur förståelsen 
för vissa moment i revisionen. Respondenten nämner att delar av revisionen blivit så pass 
automatiserad och databaserad idag att vid stora fel vet respondenten själv inte alltid varför det 
blir fel och kan därmed inte förklara det. ”Det är som sagt framförallt de databaserade sakerna 
som bara går per automatik, där jag själv inte varit med och gjort de grundläggande bitarna 
som kan vara svåra att lära ut.”. 
 
Under respondentens tre verksamma år på byrån har det skett förändringar i samband med en 
ökad digitalisering på byrån. För tre år sedan hade byrån alla mindre uppdrag på papper vilka 
förvarades i fysiska pärmar. Detta arbetssätt är idag nästan helt eliminerat till förmån för att ha 
samtliga kunduppdrag, handlingar och underlag digitalt vilket möjliggör en helt digital revision. 
Flera moment sköts idag även med hjälp av digitala analysverktyg som utvecklas av byråns IT-
tekniker. Respondenten återger ett exempel om granskningsverktyget för korrelationsanalys 
vilket har utvecklats från ett tidskrävande, manuellt moment till ett nästan helt automatiskt 
moment där revisorerna endast behöver lägga in siffror i verktyget för att sedan direkt få ett 
genererat slutresultat att granska. Idag görs flera av dessa avancerade analyser helt av 
datasystem som endast behöver hjälp med att revisorn manuellt lägger in vilka siffror som ska 
analyseras. Respondenten tillägger efter att återgivit exemplet att: ”Dock tror jag att jag förstod 
den bättre då än vad jag förstår den nu.”, vilket syftar till förståelsen för korrelationsanalysen. 
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Fortsättningsvis berättar respondenten för oss om ett moment kallat ”inbetalningskontroller av 
kundfordringar”. Detta har historiskt sett varit ett mycket tidskrävande moment för revisorn att 
utföra, framförallt i större bolag där det uppskattningsvis tagit 3–4 timmar att bekräfta cirka 7% 
av ett företags samtliga kundfordringar. Från och med föregående år begär revisorn ut något 
som benämns ”BG Max-filer” från företagets bank vilket sedan kan läsas in i ett Excel-
dokument tillsammans med företagets kundfordringar för att på bara några sekunder verifiera 
så mycket som uppskattningsvis 97% av bolagets totala kundfordringar. Dessa digitala framsteg 
är något som respondenten upplever har snabbat upp dessa moment av revisionen avsevärt. 
 
Respondenten upplever inte att digitaliseringen haft någon märkbar inverkan på förståelsen för 
processer i revisionen. Tvärt om så finns det mer tid att lägga på att göra grundligare revision 
på vissa bitar av revisionen tack vare att tidskrävande moment effektiviserats med digitala 
verktyg. Dock finns det vissa delar som exempelvis i den tidigare nämnda korrelationsanalysen, 
där viss förståelse kan gå förlorad då revisorn hoppar över olika delar när data bara läses in och 
ett resultat genereras utan några förklaringar till vad som händer i processen. Vad gäller 
momentet att verifiera kundfordringar ser respondenten tidsbesparingen enbart som positiv då 
det frigör väldigt mycket tid vilket bidrar till att revisionen som helhet kan bli bättre.  
 
Respondenten ser en risk med att en viss del av grundförståelsen för revisionen kan försvinna i 
samband med en allt mer ökad digitalisering, vilket i sin tur kommer medföra större risk för fel. 
Respondenten återger också en nyanserad bild där det förklaras att det också kan bli helt 
tvärtom; allt kanske alltid blir helt korrekt när det blir mer digitalisering. ”Det är svårt att säga, 
men jag tror att man lätt blir lite slarvigare om man själv inte måste göra det från grunden”. 
Däremot finns det vissa moment och delar vilka upplevs som oväsentliga och onödigt 
tidskrävande vilka inte spelar någon större roll att det finns någon förståelse för då det mer är 
en kunskap om själva proceduren. I dessa delar välkomnas en ökad digitalisering och 
effektivisering. Vidare finns det några moment och delar av revisionen där vår respondent inte 
ser som lämpliga att digitalisera. Delarna som utpekas är förståelsen för verksamheten och hela 
planeringsbiten av revisionen. Dessa delar är vitala för att få en helhetsförståelse för revisionen, 
vilket riskeras att gå förlorade vid en digitalisering. ”Det viktigaste är fortfarande helheten och 
man måste hela tiden ha ett helikopterperspektiv på allting, snarare än en detaljinriktad 
granskning.”. Respondenten är noga med uttrycka vikten av att den personliga kontakten 
bibehålls mellan revisorn och företagsledningen. Förståelsen för verksamhetens idé, företagets 
kontrollmedvetenhet och sådant som har med personer att göra lämpar sig därför inte att 
digitalisera. Vi får ett exempel återgivet för oss att det är betydligt enklare att bedöma ifall en 
person ljuger vid ett fysiskt möte än bara genom ett mail. ”Det fysiska mötet går aldrig att 
digitalisera”.  
 
När det gäller framtiden är vår respondent övertygad om att allt mer av revisionsyrket kommer 
göras digitalt där bland annat tiden som spenderas på plats hos kunder kommer minska. Denna 
övergången förmodar respondenten kommer accelerera till följd av Covid-19 vilket tvingat 
både revisorer och kunder att utföra allt mer arbete hemifrån eller på distans. Detta är något 
som respondenten än så länge upplevt fungerat väldigt bra och kan komma att resultera i att 
revisionen redan nästa år kommer utförs mer digitalt och mer på distans. Respondenten tror 
även att digitaliseringen kommer ha en viss påverkan på själva revisionen. Det grundas i att 
genom en ökad automatisering av relativt enkla arbetsmoment som exempelvis granskning av 
bankkonto och deklarationer kan revisorn istället lägga större fokus på att diskutera bolagets 
framtid och verksamhetsförändringar. Dessa delarna av revisionsprocessen är enligt 
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respondenten det anses vara det roligaste med revisorsyrket vilket är en åsikt som flera kollegor 
delar. 
 
Trots förändringarna i samband med digitaliseringen ser inte vår respondent än så länge någon 
större förändring av önskvärda kompetenser hos blivande revisorer. Däremot förmodas det 
förändras i framtiden, framförallt till förmån för revisorer med mer kunskaper om Excel och 
generell datorkunskap. Respondenten förklarar att historiskt sett fick arbetssökande som sökte 
sig till byrån inte komma på intervju om de inte hade toppbetyg i alla ämnen. Detta 
förhållningssätt har de senaste åren till viss del luckrats upp till förmån för en mer dynamisk 
inställning där det läggs allt mer vikt vid individens personlighet vilket förklaras av att 
revisionsbyrån fokuserar på att bli mer serviceinriktad. Respondenten förklarar sig själv vara 
väldigt utåtriktad vilket har varit till stor fördel i yrket.  
 
Respondenten ser även att digitala verktyg till viss del påverkar kunskapsöverföringen positivt. 
Tack vare att flera kortare utbildningar kan utföras digitalt bidrar det till att fler utbildningar 
kan genomföras och därmed öka mängden kunskap. Däremot ser respondenten inte att digitala 
verktyg hjälper det informella lärandet till någon större del. Det kan dock upplevas enklare att 
ställa en fråga via chatt istället för att ringa en person eftersom barriären för att skriva en kortare, 
enkel fråga är betydligt lägre än att behöva ringa ett samtal. Respondenten förklarar även att 
den informella interaktionen och den delen av kunskapsdelning som ofta sker på fikaraster är 
en viktig del av lärandet. Respondenten beskriver det som att berättelser från verkliga händelser 
är enklare att ta till sig än om motsvarande kunskap istället skulle förmedlas via exempelvis en 
Powerpoint. ”När man snackar informellt, kanske berättar en rolig historia, så tar man till sig 
det mycket mer än om man enbart får en exempelfråga. Det är de roligaste historierna man 
kommer ihåg!”. 

4.2 Intervju med Respondent 2 på Byrå B 
Respondent 2 arbetar på revisionsbyrå B sedan 1,5 år tillbaka och har idag positionen associate 
1, vilket är en alternativ intern benämning på ”junior revisor” som vi valt att benämna 
positionen i detta arbete. Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar granskning av 
alla typer av bolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Utöver 
granskning innefattar arbetsuppgifterna även rådgivning av skattefrågor på en enklare nivå. 
 
Vi frågar respondenten vilken kunskapskälla som anses vara den främsta inom revisionsyrket. 
”Den största källan till kunskap för min del är mina kollegor, det är dem jag vänder mig till 
vid komplexa frågor.” (Respondent 2, intervju 2020-04-16). Vidare reflekterar respondenten 
över att även om hens främsta kunskapskälla är mer erfarna kollegor så är detta inte ömsesidigt, 
då de äldre och mer erfarnas främsta kunskapskälla antagligen är regelverk och interna 
nyhetsbrev. Respondenten upplever att learning-by-doing har varit det mest bidragande 
verktyget i inlärningsprocessen för att bli revisor. Det upplevs dessutom som att 
revisionsbranschen som helhet utgår från detta. Det kan dock finns en skillnad att det på mindre 
kontor blir mer påtagligt på grund av att nyanställda snabbt får mycket ansvar och förtroende. 
Förutom det löpande lärandet genom learning-by-doing genomgår de anställda även en formell 
utbildning ett par gånger om året, där svårighetsgraden trappas upp i takt med den ackumulerade 
erfarenheten. Det första året ligger fokus främst på att lära sig att navigera sig fram i systemet, 
förstå centrala begrepp och lära sig tänka kring revisionen. År två är utbildningen mer inriktat 
mot revisionsmetodik och varför granskningar sker på ett visst sätt. Tredje året har inte 
respondenten genomgått ännu men enligt utbildningsplanen ska det fokusera ännu mer på 
revisionsmetodiken, ledarskap och de sociala delarna kring revisionen.  
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Den klassiska fyra ögon-principen är också något som upplevs bidra till inlärningen då det 
aldrig kan bli fel i och med att någon annan alltid granskar det som gjorts. Respondenten ser 
även mycket positivt på att använda digitala verktyg för att överföra kunskap. Detta gör att 
exempelvis fler interna kurser och seminarium kan genomföras på distans, vilket sparar tid då 
alla deltagare inte behöver ta sig till den fysiska platsen där kursen genomförs. Vidare anser 
respondenten att de informella mötena med kollegor är mycket viktiga. ”Man behöver ha de 
informella mötena med kollegorna för att skapa en bra relation med kollegorna som i sin tur 
kommer leda till bättre kunskapsöverföring.”. Kunskapsutbytet rent praktiskt inom byrån sker 
uppskattningsvis till 90% informellt, alltså löpande i den dagliga verksamheten när frågor dyker 
upp. Detta kan vara genom att ringa, mail, chatta eller fysiskt fråga en kollega.  
 
Respondenten har flera gånger upplevt att det inte riktigt går att förklara ett visst arbetsmoment 
eller en viss kunskap till en kollega. ”Om jag ska ge ett exempel så kan det vara svårt att 
förklara allt som är kopplat till bedömningsfrågor.”. Exempelvis om det är uttalat av den 
påskrivande revisorn att endast belopp över 300 000:- är väsentliga att titta på och vid 
granskning upptäcks ett fel på 295 000:-. Enligt metodiken är det då okej att bortse från detta, 
men det kanske inte känns helt rätt då det är relativt nära väsentlighetstalet. Bedömningar i 
dessa fallen anser respondenten skiljer sig mellan olika revisorer vilket ytterligare försvårar för 
nyanställda att skapa sig en uppfattning om vad som är rätt. ”Vissa är nitiska till att följa 
redovisningslagen, vissa är nitiska till att följa revisionsmetodiken och vissa går på känsla och 
erfarenhet.”. Vidare kopplat till svårigheten med att lära ut bedömningsfrågor så förklarar 
respondenten att lärandet handlar om att bli bekväm i sitt beslut och alltid motivera varför just 
det beslutet togs. Till viss del kan beslutfattandet underlättas av revisionsmetodiken som talar 
om hur mycket som ska granskas. Dock kan även detta bli fel genom att exempelvis felaktigt 
tala om att det bör granskas en orimligt stor mängd data för en viss kund. I dessa fall behövs 
alltså en magkänsla vilket är otroligt svårt att lära ut och kan bara komma genom erfarenhet. 
 
På byrå B utförs i princip allt digitalt. Alla akter är digitala, det pågår ett arbeta där kunderna 
själva ska kunna ladda upp dokument för granskning och även en möjlighet att integrera 
kundens affärssystem med byråns för att löpande kunna komma åt kundens huvudbok. I 
framtiden är planerna att en stor del av kommunikationen med kunder ska ske genom en digital 
portal. En stor del av administrationen har redan nu centraliserats. Exempelvis så finns det ingen 
receptionist på det lokala kontoret längre. Effekten av detta har blivit att dokument istället 
lämnas in via en digital portal och kunder som vill kontakta kontoret får ringa till en växel på 
huvudkontoret för att därifrån bli vidarekopplade till önskat kontor eller specifik kontaktperson. 
Byrån arbetar även aktivt med att uppmuntra kunderna till att bli mer digitala genom incitament 
som att revisionen då blir mer effektiv, vilket kan resultera i kostnadsbesparingar för kunden. 
Detta menar respondenten även medför ett mer produktivt och sömlöst arbetsflöde då det 
underlättar att allt material återfinns på samma plats, alltså digitalt.  
 
Då allt mer blivit digitalt så upplever respondenten att vissa arbetsmoment förändrats. 
Momenten som innefattar planering av granskningen är den del av revisionen som respondenten 
anser förändrats mest. Ett konkret exempel är urvalet av stickprov till inventering, ett moment 
som förr utfördes manuellt. Detta moment sker idag helt automatiskt med hjälp av ett 
granskningsprogram där användaren idag enbart behöver granska de utvalda stickproven. Även 
enklare uppgifter som att fylla i bolagsnamn, organisationsnummer och urval av parametrar är 
exempel på moment som idag sker helt automatiskt i ett granskningsprogram. Respondenten 
förtydligade dock att om revisorsinspektionen skulle ha synpunkter på revisionen, går det inte 
att skylla på granskningsprogrammet. Ansvaret går alltså inte att lägga över på ett program. 
”Ibland kan programmets bedömning och vår bedömning skilja sig mycket. Programmet kan 
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exempelvis inte känna av att det är något skumt med Vd:n och därmed gör en felaktig 
bedömning av riskerna om inte dessa parametrar också vägs in.”. De delar av revisionen där 
respondenten inte ser att en ökad digitalisering hade varit lämplig är framförallt moment som 
är kopplat till rådgivning. Det gäller särskilt skattefrågor där kunderna är som mest oroliga 
eftersom det är ett moment som absolut inte får bli fel, till skillnad från ett fel i årsredovisningen 
där det är relativt betydelselöst. ”Kunderna uppskattar att ha en människa som gör en tolkning 
av det specifika fallet, just skattefrågor är väldigt individanpassat medans i årsredovisningen 
är det mer standardiserat.”.  
 
I framtiden ser respondenten en risk med att enklare arbetsuppgifter kan komma att försvinna. 
Konsekvensen av detta skulle kunna vara att det blir svårare att komma in som nyanställd, då 
det möjligen förväntats att en nyanställd relativt tidigt i karriären ska kunna göra deklarationer, 
koncernrapportering till andra länder och konsultering på en avancerad nivå. ”Dessa 
arbetsuppgifter är svåra att genomföra utan den rätta magkänslan som skapas genom de 
tidigare erfarenheterna.”. Det finns även en förmodan hos respondenten att det kommer bli 
svårare för nyutexaminerade att komma in i yrket i framtiden, uppskattningsvis inom 3–5 år. 
Det kunskapsgap som redan idag finns mellan skolan och jobbet förväntas utvidgas ytterligare 
om enklare arbetsuppgifter försvinner. Som det ser ut idag finns det en vedertagen inställning 
hos revisionsbyråerna att nyutexaminerade inte har någon större kunskap om yrket när de är 
nyutexaminerade. Detta hanteras av revisionsbyråerna genom att ge de nyanställda flera olika 
internutbildningar, vilka också är som mest intensiva de första tre åren. ”Om nivån höjs på 
ingångsjobben så vet jag inte hur mycket pengar och resurser det är värt att lägga ner på en 
nyanställd för att det ska löna sig.”. Den omfattande grundutbildningen är en av orsakerna till 
varför seniora revisorer är väldigt eftertraktade och svåra att få tag på för byråerna, 
konkurrensen om denna kompetens är väldigt hård redan nu. 
 
I framtiden ser respondenten en förändrad efterfrågan på önskade kompetenser hos blivande 
revisorer. Kunskaper inom skatt, rådgivning och juridik förmodas vara kunskaper som kommer 
bli ännu mer eftertraktade. Gemensamt för dessa kunskaper förklarar respondentenen är att de 
innefattar en komponent av mänsklig bedömning och svaret är i vissa fall inte heller helt 
självklart. ”Jag tror att revisionen på lång sikt kommer att gå mot att kontrollera kundernas 
IT-system och mer bort från själva siffrorna.”. Idag krävs det en stor förståelse för redovisning 
för att kunna arbeta med revision. Denna förståelse kommer förmodligen inte behövas på 
samma sätt i framtiden vilket kan göra denna typen av kunskap överflödig då revisionen 
troligen kommer fokusera mer på att upptäcka systembaserade fel snarare än bokföringsfel. 

4.3 Intervju med Respondent 3 på Byrå A 
Respondent 3 arbetar på byrå A sedan fem år tillbaka och blev nyligen auktoriserad revisor. 
Idag arbetar respondenten som senior revisor. Arbetsuppgifterna beskrivs som varierande och 
innefattar allt från utförandet av granskningsåtgärder till att leda revisionsuppdrag vilket 
innebär att strukturera och genomföra revisioner. Det förtydligas även att respondenten inte 
skriver på några uppdrag än. 
 
Inom revisionsyrket beskrivs den främsta källan till kunskap vara andra kollegor som arbetar 
inom organisationen. Till viss del ses även artiklar som är kopplade till branschen och olika 
regelverk som exempelvis IFRS. Inlärningsprocessen för att tränas till att bli revisor beskrivs 
som en succesivt stegrande process. Arbetet liknas med ett lärlingsjobb där nyanställda börjar 
med de enklaste arbetsuppgifterna för att sedan arbeta sig uppåt där svårare och svårare 
arbetsuppgifter lärs ut med tiden. De första årens arbetsuppgifter innefattar i praktiken 
exempelvis att pricka ett kassa-/bankkonto mot ett kontoutdrag. Svårare uppgifter som 
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innefattar någon form av bedömning och värdering kommer först senare, dock i en snabbt 
stegrande takt under åren. Denna process beskrivs ha förändrats till viss del. Den största 
förändringen anses vara att i stort sett allt idag är digitalt, till skillnad från för fem år sedan då 
väldigt mycket var pappersdokumentation. Respondenten återger en berättelse om ett av byråns 
större uppdrag där revisionsteamet förr tvingades släpa med sig 32 pärmar med dokumentation. 
Idag återfinns all denna dokumentation digitalt vilket har gjort revisionen smidigare och mer 
effektiv. Det finns även processer som har blivit automatiska vilket också har underlättat arbetet 
genom att dataprogram framställer analyser för revisorn att granska. ”Man utnyttjar även mer 
automatiska processer med smarta lösningar genom programvara som skapar analysfiler, sen 
återstår det fortfarande att göra analysen och förstå vad programmet skapar åt en.” 
(Respondent 3, intervju 2020-04-21). 
 
Kunskapsutbytet rent praktiskt inom byrån beskrivs ske genom byråns utbildningstrappor. 
Detta förklaras vara ett fast utbildningsprogram inom byrån som alla revisorer genomgår de 
fem första åren, respondenten upplever att en stor del av lärandet sker här. I övrigt så sker även 
en stor del av kunskapsutbytet mellan kollegor på utbildningar, både fysiska och webbaserade. 
Respondenten är kluven gällande vad som anses mest givande av fysiska eller webbaserade 
internutbildningar. Fördelarna med de fysiska är att det är mycket lättare att föra diskussioner 
när alla är på plats i ett klassrum. Att föra diskussioner förklaras vara betydligt svårare under 
de webbaserade utbildningarna då det ofta upplevs som att alla deltagare pratar i mun på 
varandra. Vidare så återger respondenten en positiv bild till att stora delar av lärandet sker 
digitalt då det ökar tillgången på kunskap och eftersom byrån också tillhandahåller 
användarvänliga digitala uppslagsverk. ”Jag tycker att det digitala hjälper till att öka tillgången 
på kunskap. Det är mycket lättare att få tag i folk och man lär sig vem man ska fråga och hur 
man ska hitta det, man kan ta till sig kunskap på så många olika sätt.”. 
 
Respondenten upplever att vissa delar av revisionen är svårare att förklara än andra. Begreppet 
”Professional judgement” lyfts fram som en av de svåraste delarna att lära ut till mindre erfarna 
kollegor. Begreppet ”Professional judegement”, eller på svenska ”Professionell bedömning”, 
förklarar respondenten är den bedömning som görs när revisorn exempelvis bedömer hur 
mycket som är tillräckligt att granska när ett visst urval ska granskas. Denna typ av kunskap 
grundar sig i erfarenheter både av branschen och kunskaper om den specifika kunden. Vidare 
förklaras att urval som juniora revisorer gör oftast skiljer sig mot ett urval respondenten själv 
gör. I ett scenario där den juniora revisorn sedan frågar varför det skiljer sig och undrar hur vår 
respondent tänkt vid sitt urval upplevs denna kunskap svår att förklara och lära ut. ”Det går 
inte alltid att sätta fingret på en sak utan det grundar sig ofta i tidigare erfarenheter om både 
branschen och kunden.”. Förutom urvalsfrågor så upplever respondenten generellt sett just 
bedömningsfrågor som svårförklarade. Konkreta exempel kan vara varför vissa transaktioner 
är extra intressanta att granska, varför vissa konton har högre risk än andra eller varför en viss 
post måste granskas särskilt noggrant. ”Mitt sätt att bedöma dessa frågor grundar sig på alla 
de erfarenheter jag har samlat på mig under min tid i branschen. Att sen förklara för en 
nyanställd, med några få meningar, varför jag har gjort de valen jag gjort, är nästintill 
omöjligt. Jag hade behövt en hel vecka för att kunna förklara det.”. Hur den professionella 
bedömningen praktiskt lärs ut är enligt respondenten genom att utföra arbetsuppgifterna och 
träffa på olika situationer under tidens gång. Detta gör att juniora revisorer succesivt lär sig 
denna kunskapen i takt med ökad erfarenhet. 
 
På den aktuella byrån arbetas det aktivt med digitalisering. Exempelvis arbetar revisorerna med 
olika analysverktyg som inte enbart granskar enskilda poster, utan även granskar 
transaktionsflöden vilket därmed ger en bättre helhetsbild. Denna typ av digitala verktyg har 
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varit en bidragande faktor till att arbetsmoment förändrats under respondentens fem år på byrån. 
”Vi har idag möjligheten att göra mycket mer digitalt. Vi har AI-lösningar som kan pricka 
inbetalningarna mot bankgirofiler.”. Detta har resulterat i att revisorerna kan arbeta mer med 
helheten och analysera förändringar, istället för att lägga tid på tidskrävande detaljarbete. I 
framtiden ser respondenten gärna att AI-lösningar tillämpas på fler moment i revisionen. 
Repetitiva och relativt enkla arbetsuppgifter som att pricka igenom årsredovisningar och pricka 
kassa-/bankkonton mot kontoutdrag återges som exempel på arbetsmoment som troligen 
kommer datoriseras inom en snar framtid. Dessa arbetsuppgifter förklaras som enkla på grund 
av att arbetsmomentet i stort sett enbart går ut på att jämföra så två värden stämmer överens 
med varandra. Däremot ser respondenten en viss risk med att en del av grundkunskapen för 
exempelvis hur en årsredovisning är uppbyggd kan komma att försvinna ifall dessa 
arbetsuppgifter försvinner. ”All erfarenhet är ju en erfarenhet, det är viktigt för att förstå vad 
man gör och varför man gör det.”. I övrigt anses digitala verktyg en positiv inverkan på 
kunskapsöverföringen, framförallt genom att ha alla sina dokument i PDF-format i datorn. ”Ta 
det så enkelt som att om du har redovisningsvolymen i en pappersbunt och att jag har den 
inskannad som en PDF-fil, så kan vi ju se om du kan slå i dina papper snabbare än vad jag 
söker i PDF-filen.”. 
 
Respondenten upplever att digitaliseringen haft en positiv inverkan på förståelsen för processer 
i revisionen. De största fördelarna är att revisorerna kan skapa sig en större förståelse för 
företagets helhet, då hela intäktsflöden kan analyseras istället för att endast granska enskilda 
fakturor mot inbetalningar. Förutom en ökad helhetsförståelse skapas också en bättre förståelse 
för avvikande trender. ”Jag tycker att det är en bra utveckling med att man kan ta hjälp av AI 
för att skapa bättre analyser, att vi revisorer kan fokusera på det som verkligen är riskfyllt 
istället för att vårt fokus ska ligga på de enkla momenten.”. Respondenten ser även att vi står 
inför ett skifte inom revisionsbranschen i samband med den ökade digitaliseringen och att 
enklare arbetsuppgifter kan försvinna. I samband med detta kan det finnas en risk att en viss 
del av grundförståelsen för vissa moment försvinner. Dock är respondenten inte övertygad om 
detta är något negativt. ”Allting går ju framåt hela tiden, denna fråga hade kunnat ställts för 
15 år sedan med. Mycket har hänt de senaste 15 åren och revisorer har ju inte blivit dummare 
för det. Man hittar ständigt nya sätt att lära sig på.”. 
 
I framtiden förmodar respondent att det kan ske förändringar av önskvärda kompetenser hos 
blivande revisorer. Detta påstående grundas i att Revisorsinspektionen nyligen har ändrat 
kraven för att bli revisor så att även personer med en annan utbildning än enbart ekonomi ska 
kunna bli revisorer. Det kan resultera i att revisionsbranschen får in mer kompetenser inom 
datorkunskap och analysverktyg, vilket enligt respondenten välkomnas. ”Detta kan ju vara ett 
tecken på att man vill ha in folk som har en bättre förståelse inom datorkunskap.”. Förutom en 
förändring av önskvärda kompetenser ser även respondenten en förändring av yrket i framtiden 
kopplat till ökade dataanalyser då det kommer bli mer fokus på IT och olika AI-lösningar för 
att underlätta revisionen. Däremot menar respondenten att den professionella bedömningen 
aldrig kommer kunna digitaliseras, åtminstone inte inom en snar framtid. Denna delen av 
revisionen passar sig fortfarande bäst att utföras av en människa. 

4.4 Intervju med Respondent 4 på Byrå A 
Respondent 4 arbetar på revisionsbyrå A sedan två år tillbaka och arbetar idag som ”Staff”, 
vilket är en intern benämning på studiens använda begrepp ”junior revisor”. Arbetsuppgifterna 
år två beskrivs som relativt basala inom yrket där uppgifterna främst går ut på att utföra diverse 
granskningsåtgärder av stora och små företag. Respondenten förklarar att skillnaden från det 
första året är att ges större delaktighet i planeringsstadiet av revisionen. ”Man har fortfarande 
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en liten fallskärm som Staff jämfört med vad som kommer nästa år då man blir senior.” 
(Respondent 4, intervju 2020-04-28). Detta påståendet tolkar vi som att juniora revisorer tillåts 
att göra fel till större grad än seniora revisorer. Det förklaras även att mer erfarna juniora 
revisorer tillåts granska väsentliga konton med högre risk i granskningen, till skillnad från 
nyanställda juniora revisorer som oftast bara granskar oväsentliga konton vilket medför lägre 
risk. En mer erfaren junior revisor är dessutom betydligt mer delaktig i hela revisionsflödet där 
ett större ansvarstagande och eget driv är förväntat av de äldre revisorerna. Detta förklaras vara 
för att bana vägen för de kommande arbetsuppgifterna år tre som förväntas behärskas av en 
senior revisor. ”Allting handlar om kunskapsuppbyggnad och förståelse för vad man gör och 
varför man gör det, framförallt lära sig vad som är väsentligt och vad riskerna ligger i de olika 
posterna.”. 
 
Den främsta källan till kunskap inom revisionsyrket anser respondenten vara ”trial and error”. 
En typ av inlärningsmetod som respondenten förklarar är att lära sig genom sina misstag, vilket 
gör det viktigt att i viss mån tillåtas att få göra fel. Respondenten nämner även att en del av 
grundförståelsen till yrket grundar sig i utbildningar och möjligheten att kunna fråga seniora 
kollegor. Dessa två kunskapskällor i kombination med att tillåtas att få göra fel kan förklaras 
vara lärandeprocessen för att tränas till att bli revisor. Vetskapen om att en senior kollega alltid 
granskar det arbete som en junior revisor gjort upplever respondenten bidrar till lärandet. Detta 
genom att det ges en fingervisning om vad som är rätt och att det alltid ges feedback med tips 
för att förbättra arbetet. ”Det viktigaste är att man får chansen att göra grejer så man får testa, 
och i viss mån ha tillåtelse att göra fel så att man på så sätt kan lära sig genom sina misstag.”. 
 
Respondenten beskriver sin inlärningskurva till yrket som exponentiell. Under det första 
halvåret upplevdes arbetsuppgifterna som svåra och oförståeliga. ”Första halvåret kändes det 
som att man stod och stampade vatten in princip, jag kom hem från utbildningen och kände att 
jag fattar fortfarande ingenting.”. Därefter hände något som respondenten inte riktigt kan sätta 
ord på. Det beskrivs som en explosionsartad utveckling där ”proppen gick ur” och en förståelse 
både för revisionen som helhet och de olika arbetsuppgifterna tillkännagav sig. En förmodan 
av respondenten är att tack vare den ackumulerade erfarenheten som uppstår i takt med att olika 
moment utförs även gör att resten av arbetsuppgifterna blir enklare att lära sig. 
 
Kunskapsutbytet inom byrån sker enligt respondenten kontinuerligt på många olika sätt. Dels 
genom att få feedback på sitt arbete från mer erfarna kollegor och dels genom utbildningar som 
genomförs löpande. Det finns även en stor del ackumulerad kunskap hos alla individer som 
arbetar på byrån. Detta är viktigt för kunskapsutbytet enligt respondenten då det är möjligt att 
fråga ”vem som helst, om vad som helst, när som helst”. Däremot försöker respondenten vid 
frågor oftast först vända sig till kollegor som är på ungefär samma nivå erfarenhetsmässigt för 
att se om någon har stött på ett liknande problem och har kunskapen om en lösning. 
Anledningen till att respondenten börjar med att fråga en kollega på samma nivå är för att det 
upplevs som att de talar samma språk, vilket vi tolkar som att liknande termer används vid 
förklaringar och alla steg i exempelvis ett granskningsmoment förklaras. För en väldigt erfaren 
revisor är många steg självklara och glöms bort att förklara då detta sitter i ryggmärgen och tas 
för givet. ”Går man några nivåer upp till den påskrivande så är det kanske inte riktigt samma 
enkla flöde av kunskapsutbyte. Det är lätt hänt att de antar att något som är självklart för dem 
ska vara enkelt att förstå för den som är någorlunda ny också.”. Detta kan vara en av 
anledningarna till att revisionsbyråer arbetar med faddrar. På respondentens byrå förklaras det 
att faddern oftast har cirka två års längre erfarenhet, vilket rimmar bra med respondentens 
upplevelse av att kollegor på ungefär samma nivå underlättar kunskapsutbytet. 
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På frågan om respondenten någon gång upplevt att det inte riktigt går att förklara ett 
arbetsmoment eller en viss kunskap för en kollega får vi inget svar. Efter att respondenten fått 
en lång betänketid utan att komma på något konkret exempel väljer vi att vända på frågan. Det 
visar sig att respondenten väl känner igen att det är svårt att förstå ett visst arbetsmoment eller 
en viss kunskap när en kollega försöker förklara det. ”Granskning av pågående arbete, alltså 
succesiv vinstavräkning har jag försökt göra någon gång. Det är så mycket bedömning, jag 
förstod inte alls vad jag skulle göra. Påskrivande fick förklara för mig 3–4 gånger.”. Detta 
indikerar på att respondenten upplever arbetsmoment som innefattar en bedömningskomponent 
som svåra att förstå. Vidare framhåller respondenten kundkontakten som en arbetsrelaterad 
kunskap inom revisionsyrket som är svår att lära ut. Detta är något som upplevs att flera 
nyanställda har problem med framförallt under det första året som junior revisor. Den 
bristfälliga kunskapen tar sig form i att de oerfarna, juniora revisorerna tycker det kan vara 
jobbigt att fysiskt gå iväg och prata med kunden. ”Man märker tydligt att vissa har anammat 
den här med ”social skills” bättre än andra. Detta tror jag är en arbetsrelaterad kunskap som 
är svår att lära ut. Det går ju att lära sig det men det är nog svårt för någon annan att lära ut, 
det är nog något man måste våga utveckla själv.”.  
 
Byrå A upplevs röra sig mot att bli helt digitala. Under respondentens första år på byrån 
arbetade revisorerna fortfarande med pappersarkivering av byråns mindre kunder. Även 
revisionen utfördes med penna, papper och pärmar i ett arkiv. Detta ersattes i början av 2019 
med helt digitala lösningar, vilket är det arbetssätt som byrån arbetar på idag. Respondenten 
upplever dock att arbetsmomenten kunde utföras effektivare med penna och papper om 
revisionsmaterialet var i mindre mängder. Respondenten föredrar emellertid det digitala 
arbetssättet, framförallt för att allt material då är samlat på ett och samma ställe. Vidare ser inte 
respondenten något problem med att en ökad digitalisering haft någon inverkan på förståelsen 
för revisionen. ”Det är nog mer att man rundar kanterna i revisionen, alltså att vissa onödiga 
arbetsmoment tas bort när allting körs digitalt.”. Grundförståelsen för revisionen tros inte 
heller vara i farozonen för att försvinna i samband med en ökad digitalisering. Respondenten 
förklarar att mycket kommer hänga på utbildningsplanen på respektive byrå och att snarare 
revisionen i sig kan förändras. ”Vad som var revisionen för tjugo år sedan och vad som är 
revison idag skiljer sig åt. Grundförståelsen kommer nog finnas kvar, men vad den rör sig emot 
som förändras i så fall.”.  
 
I framtiden är respondenten övertygad om att revisionsyrket kan komma att förändras 
framförallt genom AI-lösningar som effektiviserar revisionen. Respondenten identifierar inte 
heller några delar inom revisionen där det inte hade passat med en ökad digitalisering. Detta 
pekar på att respondenten har en påtagligt positiv syn på digitaliseringen i sin helhet. ”Jag är 
nog en förespråkare för att så mycket som möjligt ska göras digitalt.”. Respondenten ser även 
i framtiden att klassiska egenskaper inom revisionsyrket kommer vara efterfrågat som 
exempelvis att vara självgående och analytisk. Kunskaper i Excel är även något som i framtiden 
kommer efterfrågas och är för övrigt den enskilda kunskap som respondenten upplevde sig 
sakna mest i början av sin karriär.  
 
Respondenten upplever att de digitala hjälpmedel som tillhandahålls på byrån påverkar 
kunskapsöverföringen i positiv bemärkelse. Eftersom en stor del av kunskapen tar sin grund i 
att ge och ta emot feedback på utförda uppgifter har byrån utformat interna program inom 
organisationen som underlättar detta. ”I vårt masterdata-program framgår det i respektive flik 
vad som ska göras i ett revisionsperspektiv för att täcka riskerna, den här typen av digitala 
hjälpmedel skulle jag säga påverkar kunskapsöverföringen positivt.”. Detta uppvisar tydliga 
tecken på att kunskap har kodifierats, digitaliserats och därmed kan distribueras på ett effektivt 
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sätt. Respondenten upplever att det effektiviserar inlärningsprocessen då kunskapen finns att 
tillgå i koppling till där den sedan ska appliceras. Detta är även tidsbesparande då junioren inte 
behöver fråga lika mycket då det tydligt framgår i programmet vilka åtgärder som ska utföras 
och hur de ska utföras. Däremot upplever respondenten att en förklaring till varför åtgärden 
utförs saknas och arbetsmomenten utförs därför till slut enbart på ren rutin utan att egentligen 
ifrågasätta varför det utförs.  
 
Respondenten ställer sig frågande till hur den professionella bedömningen lärs ut och beskriver 
det närmast som en form av känsla. ”Det handlar om riskbedömningar och uppskattningar som 
grundar sig i erfarenhet.”. Respondenten nämner att det exempelvis kan uppstå en känsla om 
hur mycket som ska granskas och vilka delar som anses överflödiga i takt med att arbetet utförs 
tillsammans med den påskrivande revisorn på olika uppdrag. Detta kan variera mellan 
revisorerna och ligger till grund för att påskrivande revisor ska känna sig bekväm med att skriva 
på revisionsberättelsen. Vidare kan respondenten inte förklara hur den professionella 
bedömningen lärs ut i och med att det är varje individs egen bedömning och beskriver det 
återigen som en kunskap som liknas vid en känsla. ”Jag vet faktiskt inte, det är nog något man 
bara lärt sig med tiden, alltså vad som känns rimligt. Om man inte känner att det är någon risk 
med ett visst konto så finns det ju inte heller någon poäng att lägga ner överdrivet mycket tid 
på granskning.”. 

4.5 Intervju med Respondent 5 på Byrå C 
Respondent 5 arbetar sedan två år tillbaka som revisorsassistent på byrå C. De huvudsakliga 
arbetsuppgifterna förklaras vara att utföra ”bulkjobbet”. Det beskrivs som en vedertagen, intern 
benämning på enklare arbetsuppgifter som tar lång tid att utföra som exempelvis stickprov. 
Respondentens lärande under den första tiden på byrån bestod nästan uteslutande av learning-
by-doing och genom att lära av andra mer erfarna kollegor. Just kollegorna kan uttydas ur 
respondentens svar är en viktig kunskapskälla. ”Jag fick till exempel hjälp första gången jag 
gjorde en skatteberäkning, sen förväntades det att jag kunde det till nästa gång. Sen har man 
ju alltid någon som kollar så man gjort rätt efteråt.” (Respondent 5, intervju 2020-05-04). 
Vidare förklarar respondenten att de enkla och grundläggande arbetsmomenten var en stor del 
av att lära sig yrket som nyanställd. Ett exempel på enkla arbetsuppgifter är att granska ett 
företag som i stort sett enbart består av en enstaka fastighet. Detta är enligt respondenten väldigt 
enkelt att granska då i princip ingenting händer i denna typ av bolag vilket gör att risken för fel 
är minimal. Genom att utföra dessa relativt enkla uppgifter upplever respondenten att det skapas 
en form av grundförståelse för revisionen.  
 
Rent praktiskt sker kunskapsutbytet inom byrån genom diskussion med kollegor. Vid större 
ändringar brukar även kontorsmöten hållas för att säkerställa att alla anställda får ta del av 
informationen. Respondenten nämner även att det finns ett samband mellan hur lång erfarenhet 
som varje revisor besitter och hur mycket som det förväntas att revisorn tar reda på själv. ”Ju 
längre man jobbat på byrån desto mer förväntas man ta reda på själv.”.  
 
Respondenten förklarar att den professionella skepticismen som en revisor förväntas ha enligt 
revisionslagen är en arbetsrelaterad kunskap som är svår att lära ut. ”Alltså att man inte ska 
vara godtrogen mot vad kunden säger, att man ska ha ett riskbaserat förhållningsätt. Detta är 
något som jag märker på de som är mer erfarna, att de tänker steget längre.”. Detta förmodar 
respondenten är något som revisorer lär sig löpande i takt med att erfarenheten ökar. Praktiskt 
sett förklaras det att denna erfarenhet på sätt och vis lärs ut genom revisionens traditionella 
arbetssätt där någon annan alltid granskar ens utförda arbete.  
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Idag sker all granskning digitalt på byrå C och allt mer tenderar till att digitaliseras. ”All 
granskning sker digitalt, vi har precis fått ett nytt system som gör det ännu mer automatiserat. 
De flesta processerna som går att digitalisera blir digitaliserade.”. Ett konkret exempel på 
något som nyligen digitaliserats är att uppdragsbrev signeras digitalt, istället för att gå via 
brevgång som det historiskt sett gjorts. I framtiden är respondenten övertygad om att vissa 
arbetsmoment kommer att förändras eller försvinna helt. Stickprovsgranskning tas som ett 
konkret exempel på som något respondenten tror kommer automatiseras till fullo och dessutom 
förändras på det sättet att hela populationen blir möjlig att testa, istället för att endast göra 
stickprov. Detta tyder på att revisionen både kommer effektiviseras i framtiden och bli mer 
träffsäker då större mängder data kan analyseras. En ökad digitalisering tros även till viss del 
ha en inverkan på förståelsen för processerna i revisionen. Respondenten tar som exempel att 
det kan bli svårt att förstå intäktsflödet i ett komplext företag. Å andra sidan blir det samtidigt 
en mindre risk i revisionen i och med att det kan bli praktiskt möjligt att granska mer data. ”I 
de komplexa företagen kan det bli väldigt svårt att förstå flödena om man inte varit med 
tidigare. Om hela processen blir automatiserad så kan det bli svårt att förstå vilken risk det 
medför också.”. 
 
Respondenten förklarar vidare att det finns en risk att grundförståelsen för revisionen försvinner 
i samband med en ökad digitalisering. ”När enklare moment försvinner så blir ju såklart ett 
högre steg att ta sig upp på för de som är på väg in i yrket. Dessutom måste man ha lite mer 
förståelse för riskerna i flödena.”. Konsekvenserna av detta menar respondenten kan innefatta 
att behovet av personal kommer att minska då många enklare arbetsuppgifter försvinner, vilka 
idag ligger som grund till en stor del av inlärningen.  ”Tröskeln in i revisionsbranschen kommer 
ju troligtvis bli högre, antingen måste utbildningarna anpassa sig mer till revision eller blir det 
byråernas ansvar att ha tyngre utbildningar i början.”. Detta tros även påverka revisionsyrket 
i stort då de största delarna av arbetet kan komma att röra sig mot att handla mer om rådgivning 
eftersom tid från detaljgranskningen kan frigöras. Rådgivningen kan då användas till att hjälpa 
företag med att förbättra deras redovisningsinformationen, till skillnad från idag där fokus ofta 
kan vara att endast optimera skatter. Rådgivningen är dessutom den delen av revision där 
respondenten anser att en ökad digitalisering inte hade passat. ”Det blir mycket mer trovärdigt 
om rådgivningen kommer från en fysisk person.”.  

4.6 Intervju med Respondent 6 på Byrå C 
Respondent 6 arbetar sedan fem år tillbaka på byrå C och arbetar idag som senior 
revisorsassisten vilket även innebär att vara projektledare i revisioner. Arbetsuppgifterna består 
främst av planering av revisioner och se till att granskningen uppfyller de kraven som finns. 
Detta innefattar bland annat att bemanna revisionsteamen, tillhandahålla kontinuerlig 
handledning och granska deras utförda granskningsarbete.  
 
Den främsta källan till kunskap inom revisorsyrket är erfarenhet. Denna erfarenhet är möjlig att 
erhålla genom att vara nyfiken på att lära sig och därmed att våga ställa många frågor till sina 
kollegor. Även genom att vara med på flera olika uppdrag och lära sig vad som kan skilja mellan 
flera olika branscher. Detta lyfts fram som en utmärkt kunskapskälla då revisionsyrket 
innefattar uppdrag i ett brett spektrum av olika branscher. ”Det är när man stöter på saker och 
utreder saker som man faktiskt lär sig och tar till sig saker. Så jag skulle säga att den främsta 
källan faktiskt är erfarenhet, allt eftersom man är med om saker breddas kunskapen.” 
(Respondent 6, intervju 2020-05-07). 
 
Läroprocessen på större revisionsbyråer beskrivs av respondenten som ganska tydlig. Det visar 
sig att respondenten tidigare arbetat på en annan Big-4 byrå och kan därför uttala sig om deras 
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likheter och olikheter. Förutom de standardiserade utbildningsplanerna som återfinns på de 
större byråerna så är det viljan och nyfikenheten att lära sig som är nyckeln till en effektiv 
inlärning. Detta speglar respondentens tidigare svar om läroprocessen. ”Jag skulle säga att 
anledningen till varför min utveckling har gått så bra är för att jag vågat fråga så mycket och 
att jag värdera mina erfarna kollegors erfarenheter högt.”. Respondenten berättar vidare att 
det egentligen inte är förväntat av juniora revisorer att ta besvärliga och utmanande diskussioner 
med kunder på egen hand under den tidiga delen i yrket. Detta var däremot något som 
respondent själv prövade på att göra under sin tidiga fas inom yrket, vilket upplevs ha varit en 
bidragande faktor till att utmana sig själv ännu mer och därmed varit en bidragande faktor i den 
personliga läroprocessen.  
 
Inlärningsprocessen ser i stort sett likadan ut idag som den gjorde för fem år sedan när 
respondenten började på byrån. Det som skiljer är att många fler e-utbildningar har tillkommit 
till utbildningsplanen vilket har blivit som ett komplement till de fysiska utbildningarna. ”När 
jag började var det inte jättemycket E-learnings, men annars skulle jag nog säga att processen 
är sig lik.”. Respondenten berättar för övrigt att dessa utbildningar är utformade på snarlika sätt 
på de två byråerna hen har erfarenhet ifrån. Exempelvis används dessa e-utbildningar på byrån 
i förberedande och upprepande syfte i koppling till en större, klassrumsutbildning. Vidare är 
byrån noga med att kontrollera att kunskapen från e-utbildningarna blivit tillvaratagen. Detta 
genom att kontrollera kunskaperna genom någon form av uppföljning vilket respondenten 
menar bidrar till en högre uppmärksamhet vid lärotillfällena. ”På min byrå gör man E-
learnings innan man åker iväg på utbildning och sen under kursens gång är det en mix av 
klassrumsundervisning och E-learning. Och sen gör man det även efter när man kommer 
hem.”. Om en byrå avviker från detta sätt att följa upp kunskapen så befarar respondenten att 
det finns en risk för att e-utbildningarna utförs slarvigt, ouppmärksamt eller i värsta fall uteblir. 
Därför menar också respondenten att digitala hjälpmedel kan påverka kunskapsöverföringen 
positivt om det används på rätt sätt. Det innebär att byrån behöver vara noga med sina 
uppföljningar för att säkerställa att informationen tagits del av. 
 
Rent praktiskt så överförs kunskap inom byrån främst genom ord och diskussion inom 
revisionsteamen. Då respondenten själv är projektledare förklaras det att hen ansvarar för att 
delegera passande arbetsuppgifter till de olika teammedlemmarna beroende på kunskapsnivå. 
Det brukar här finnas utrymme för att utmana de olika teammedlemmarna på deras nivåer i de 
olika revisionsuppdragen, vilket i sig skapar en ny kunskap hos individerna genom att utföra 
nya, svårare uppgifter. Det framkommer även att den aktuella byrån tillämpar workshops för 
att utbyta kunskap. Här kan det exempelvis diskuteras om revisionsmetodikens utveckling och 
hur de rent praktiskt ska tillämpas. Men respondenten håller trots allt fast vid att det är i det 
dagliga arbetet i revisionsteamet där den största delen av kunskapsutbytet sker. Dessa metoder 
för att utbyta kunskap har varit likartade under respondentens tid på byrån. Det som ser 
annorlunda ut idag är att byrån håller i fler genomgångar för att gå igenom revisionsmetodik 
och förmedla förändringar.  
 
Respondenten betonar vikten av att anpassa lärandet efter olika individer. ”När vi bemannar 
team så behöver vi se över hur alla tar till sig kunskap så att det kan anpassa utefter det, vissa 
vill gärna ha det skriftligt och vissa vill hellre ha en öppen dialog om frågor som dyker upp”. 
Denna utmaning tacklas på byrån genom att ha Kickoff möten innan alla revisioner där hela 
teamet, den påskrivande revisorn, projektledaren och de övriga teammedlemmarna går igenom 
hur feedback ska ges, hur frågor ska lyftas inom teamet och hur alla vill ha det. Respondenten 
ser även att det finns viss arbetsrelaterad kunskap som både kan vara svår att lära ut och svår 
att förstå. Exempelvis kan vissa kundspecifika frågor som är revisionsmetodiksmässiga svåra 
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att granska upplevas som svåra att lära ut och ta till sig då de innefattar både en uppskattnings- 
och bedömningskomponent. Dessa områden tillhör de svårare delarna av arbetet och det enda 
sättet att lära sig detta fullt ut är genom erfarenhet. ”Som revisor blir man aldrig fullärd. Man 
kan aldrig studera sig till att bli en bra revisor och man kan aldrig gå kurser för att bli en bra 
revisor, utan allting handlar om erfarenhet. Är man på ett revisionsuppdrag och något uppstår, 
då lär man sig det.”. Även det kritiska förhållningssättet vilket benämns som den professionella 
skepticismen är en kunskap som framhålls som kontinuerligt framväxande och kan vara svårt i 
början. ”Det tar också tid att bygga upp skinn på näsan, vi ska ju vara kritiska och det kan ju 
vara svårt som ny.”. 
 
Begreppen professionell bedömning och professionell skepticism förklarar respondenten är 
något som alla revisorer tränas in i redan från start. ”Det är jättesvårt att förklara, men det 
handlar ju egentligen om att vi igenom hela revisionen ska vara skeptiska.”. Detta grundar sig 
i huvudtanken om att revisorn ska vara just en oberoende granskare, vilket medför att inte bara 
godta alla svar som ges av företagsledningen utan istället lyfta blicken och identifiera vilka 
risker som bolaget kanske inte vill framföra. Därför är det viktigt att ställa de kritiska frågorna 
med en underliggande skepticism för att bibehålla det oberoende förhållningssättet. ”Vi måste 
ställa oss oberoende och hela tiden vara kritiska och göra professionella bedömningar.” För 
även om det är bolaget som anlitar en revisor så är den färdiga produkten egentligen till för att 
verifiera bolagets påståenden gentemot intressenterna. ”Vissa fel vi ser accepterar vi på grund 
av att vi gör en professionell bedömning att detta inte får en väsentlig effekt, intressenterna 
hade inte tagit ett annorlunda beslut om det hade sett ut så här eller så här. Det är våran 
professionella bedömning utifrån intressenternas behov i bolaget.”. Då den professionella 
bedömningen bygger på erfarenhet är det en typ av kunskap som revisorer lär sig löpande. 
Respondenten nämner att de väsentliga riskerna som tas i hänsyn vid bedömningarna skiljer sig 
beroende på vilken typ av bransch och företag som granskas. Riskerna i bolagen kan skilja även 
om två företag är inom samma bransch vilket då kan bero på vilka ägare och intressenter bolaget 
har. ”Man måste hela tiden kolla på vilka incitament som finns i bolaget, till exempel om 
företagsledaren får bonus som är baserad på resultatet, då finns det incitament för att höja 
resultatet. Är det till exempel i ägarledda bolag så finns det incitament för att skjuta på vissa 
saker för att sänka resultatet och därmed kunna betala mindre i skatt.”. Detta är tydliga och 
konkreta exempel som kan känneteckna hur den professionella bedömningen tar sig uttryck 
inom yrket. Dessa risker är något som revisionsteamet identifierar redan i början av revisionen 
under det så kallade kickoff-mötet för att sedan ha dessa i bakhuvudet under hela revisionens 
arbetsgång. ”Professionell bedömning och professionell skepticism är ett väldigt vitt begrepp, 
men rent praktiskt när vi jobbar med det så handlar det om att vi är kritiska till de delarna vi 
granskar och att vi är oberoende och fyller den funktion som man ska göra som en oberoende 
granskare. Det är jättesvårt.”.  
 
Byrå C ligger enligt respondenten i digitaliseringens framkant vilket har medfört förändringar 
av arbetssätt. Exempelvis så reviderade respondenten i fysiska pärmar under de två första åren 
inom yrket. Revisionen sköts idag i princip helt digitalt och byrån har även tagit fram smidiga 
lösningar för att hålla möten digitalt. Den ökade digitaliseringen upplever respondenten inte 
haft någon direkt påverkan för den personliga förståelsen för de olika delarna i revisonen, 
åtminstone inte på ett negativt sätt. Respondenten ser dock en fördel med att ha utfört revisioner 
manuellt i pärmar vilket skapat grundläggande kunskaper i hur det manuella momentet i att 
göra ett bokslut ser ut. ”För min del som har gjort både och, så skulle jag nog säga att det 
hjälpt mig att jag har reviderat i pärm väldigt manuellt och nu också digitalt. Jag har tagit med 
mig grunden in i den digitala världen.”. Detta gör att det på sätt och vis idag, när allt sköts helt 
digitalt, ställs högre krav på att blivande revisorer faktiskt förstår vad dem gör. Däremot så 
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förklarar respondenten att byråns revisionsprogram är väldigt välutvecklat och innehåller flera 
hjälpmedel för att skapa en förståelse i vad som ska göras, dock inte alltid exakt varför det görs. 
Den största farhågan respondenten kan tänka sig kopplat till digitaliseringen och förståelsen är 
att nyblivna revisorer kanske litar för mycket på de digitala verktygen. Detta potentiella 
problem är dock något som bör identifieras av överordnade i revisionsteamet och därmed fångas 
det upp förr eller senare.  
 
Att grundförståelsen för revisionen ska försvinna i samband med en ökad digitaliseringen är 
inget som oroar respondenten. Detta grundas bl.a. i att det tillhandahålls bra utbildningar och 
tydlig kommunikation på den aktuella byrån. Vidare så finns det även alltid erfarna medarbetare 
att fråga oavsett hur litet eller stort ett uppdrag är. Respondenten menar att det snarare rör sig i 
en trend åt andra hållet. Det upplevs alltså att revisionskvaliteten blir bättre. ”Vi har utvecklats 
mycket de senaste åren, dagens assistenter som börjar tycker jag verkligen är duktiga. Man 
blir nästan chockad ibland.”. Det säkerställs även att juniora medarbetare verkligen förstår vad 
de gör genom att löpande ge feedback på avslutade arbeten och att den juniora kollegan får 
förklara hur hen gjorde i de mer komplicerade momenten. Digitaliseringen förmodas även 
komma att förändra och effektivisera revisionsyrket i framtiden. Till skillnad från dagens 
revision, som ser ut så att revisorerna ibland utför granskningen flera månader efter bokslutet, 
så kommer framtidens revision ställa större krav på en mer löpande revision. Detta grundas i 
att större krav kommer ställas på att få tillgång till mer realtidsdata, vilket medför att det 
möjliggör för att vara revisor mer i realtid, istället för bara några månader om året. ”Idag har 
vi så pass bra digitala stödprogram som kan läsa in filer från våra kunder så att vi får ut väldigt 
bra analyser som kan hjälpa våra kunder.”. Effekterna av detta beskrivs vidare som att 
exempelvis bolagens årsredovisningar kan publiceras betydligt närmre bokslutsdagen, till 
skillnad från idag då det kan ta upp emot sex månader för en årsredovisning att nå Bolagsverket. 
”Jag tror att våra kunder kommer efterfråga mer information från realtid.”.  
 
I framtiden ser respondenten ingen större förändring av önskvärda kompetenser hos blivande 
revisorer, förutom att det kommer vara en fördel att ha bra datorkunskaper till följd av att allt 
mer sker digitalt. I övrigt förväntas inte nyanställda revisorsassistenter ha någon kunskap om 
revisionen vilket innebär att en vilja att lära och en fallenhet för siffror räcker långt. 
Respondenten identifierar däremot flera moment och delar av revisionen där en ökad 
digitalisering inte hade passat. ”Den största delen handlar inte om att man ska vara duktig på 
att dokumentera i vårat digitala revisionsverktyg eller att vara jätteduktig på revisionsmetodik, 
utan det handlar mer om att vara duktig på sociala relationer att man förstår sammanhang som 
kanske inte alltid uttalas. Att man förstår människor.”. Detta uttalande uppvisar tydliga likheter 
med den professionella skepticismen vi tidigare diskuterat under intervjun. Vidare så förklarar 
respondenten att i stort sett alla moment som inte innefattar känsla, personkännedom och 
relationer passar att digitalisera. Det grundas i att dessa tre delarna varierar beroende på kund 
och är en kunskap som grundar sig i erfarenhet, vilket gör det svårt att digitalisera eller 
automatisera. ”Man behöver ju fortfarande ha den här professionella bedömningen och 
känslan för hur det ligger till. Man kan ju aldrig digitalisera denna känsla men sen kan man ju 
få förslag och beskrivningar av kontroller.”. 

4.7 Intervju med Respondent 7 på Byrå C 
Respondent 7 arbetar sedan nio år tillbaka på Byrå C och arbetar idag som gruppchef och är 
även auktoriserad revisor sedan fyra år tillbaka. Arbetsuppgifterna består främst av att granska 
större noterade bolag, men stundtals även granskning av mindre klienter.  
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Den främsta källan till kunskap inom revisionsyrket anser respondenten vara kollegorna och 
deras erfarenhet. Rent generellt upplevs det som att informations- och kunskapsutbyte sker på 
ett bra och effektivt sätt på byrån genom att alla löpande delar med sig av ny information. ”Vi 
får mycket till oss och sen så är det när man stöter på problem hos kunder som man inte tidigare 
har stött på så lär man sig mycket utav det, Learning-by-doing typ.” (Respondent 7, intervju 
2020-05-07. Det förklaras även att den främsta kunskapskällan varierar i takt med en ökad 
erfarenhet inom yrket. Som ny erhålls en stor del av kunskapen via diverse utbildningar för att 
skapa en grundkunskap genom fasta utbildningsprogram som alla ska gå. Därefter övergår 
ansvaret succesivt till den enskilda individen där det förväntas att efterfrågad kunskap själv 
söks upp med hjälp av lämpliga kanaler, vilket medför att inlärningen blir mer individanpassad.  
 
För att lära sig revisorsyrket beskriver respondenten att en stor del av läroprocessen utspelar sig 
i det dagliga arbetet genom att utföra arbetsuppgifter och genom att fråga kollegor. När interna 
förändringar av exempelvis vissa arbetssätt sker så sker det antingen via intern, skriftlig 
kommunikation eller via workshops där det även finns möjlighet för frågor och diskussion. Det 
senare upplever respondenten fungerar optimalt i större grupper där utrymme ges för att få ställa 
frågor. Processen för att lära sig revisorsyrket ser definitivt annorlunda ut idag mot för nio år 
sedan då respondenten började på byrån. ”När jag började så var det bara 
klassrumsundervisning, idag är det en del inslag av att man gör förberedelser hemifrån och en 
del även webbaserat också. Våra utbildningar på den nivå jag är nu är ju också mer 
webbaserade.”. En del av klassrumsundervisningen har alltså förflyttats till att bli digital och i 
vissa fall har klassrumsundervisningen kompletterats med en förberedande del som kan utföras 
digitalt innan den fysiska utbildningen.  
 
Rent praktiskt sker en stor del av kunskapsutbytet genom att byrån internt kommunicerar 
relevanta nyheter och redovisningsrekommendationer digitalt genom mail eller en digital 
plattform. ”Jobbar man på en sån här stor byrå så får man mycket till sig, det finns ju väldigt 
mycket specialister och andra personer som har ansvar att förse oss med information.”. Det 
finns dessutom krav på auktoriserade revisorer att utföra ett visst antal utbildningstimmar för 
att kunna fortsätta ansöka om förnyelse av auktorisationen. Det ställs utöver detta även krav på 
att de auktoriserade revisorerna inhämtar information från andra håll och tar del av mer 
specifika utbildningar. Detta innebär ett större eget ansvar för den individuella utbildningen än 
för nyanställda inom yrket där fasta utbildningar tilldelas. Kunskapsutbytet upplevs ha 
effektiviserats och förändrats under respondentens tid på byrån där digitaliseringen haft en 
positiv inverkan. ”Ja det går lite snabbare nu, man får mycket mer till sig från olika håll hela 
tiden, förut var det mer koncentrerat till utbildningstillfällena. Det var på utbildningstillfällena 
man fick informationen förut medans nu kommer det hela tiden.”. 
 
Respondenten upplever förhållandevis ofta att viss kunskap och vissa specifika arbetsmoment 
kan vara svårare att lära ut till en kollega. Detta märks inte minst under rådande pandemi när 
flera på byrån arbetar hemifrån sedan flera veckor tillbaka. Framförallt eftersom det inte går att 
peka på skärmen och visa hur saker ska göras. Men tack vare att byrån sedan tidigare 
implementerat digitala kommunikationsverktyg har detta gått att lösa genom att möjliggöra 
skärmdelning och videosamtal. Respondenten beskriver vidare att revision inte är något som är 
möjligt att lära sig genom studier, utan måste läras genom att utföra det och samla på sig 
erfarenhet. ”Revision kan du inte lära dig i skolan, visst man kan lära sig metodik och hur man 
gör urval hit och dit, men man måste ha det praktiskt.”. Den professionella bedömningen är ett 
bra exempel på kunskap som måste läras genom praktisk erfarenhet och som kan användas 
bättre i takt med att erfarenheten ökar. Det förklaras vara en kunskap som ständigt byggs på 
genom att praktiskt utföra olika moment flera gånger, för att med tiden exempelvis kunna 
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bedöma om ett påstående från företagsledningen är rimligt eller vilka fel i redovisningen som 
är väsentliga respektive oväsentliga. ”Professionell bedömning är något du får utav erfarenhet, 
det är svårt att göra en professionell bedömning som nyanställd då man inte har så mycket att 
basera det på.”.  
 
Byrå C beskrivs vara en i stort sett helt digital revisionsbyrå. Det enda som fortfarande inte görs 
digitalt är att signera årsredovisningar och revisionsberättelser, vilket fortfarande är tvunget att 
göras på fysiskt papper. Den rådande världspandemin är något som ytterligare har påskyndat 
övergången till helt digitala arbetssätt eftersom det tvingat alla på byrån att arbeta digitalt. Detta 
upplever respondenten har gjort att arbetet går snabbare att utföra och även att det möjliggör 
för att lära sig mer. Däremot ser respondenten helst inte att mötesplatser blir digitala eftersom 
kundkontakten är en viktig del av yrket. ”Charmen med yrket är att man är på så många 
arbetsplatser och träffar så många människor och så är det ju inte riktigt nu. Men det har ju 
inte med digitaliseringen att göra utan med Covid-19.”. Under respondentens nio år på byrån 
märks det även att kunderna blivit allt mer digitala. Detta har därför varit en bidragande orsak 
till att revisionsbranschen idag är digitaliserad till högre grad. Ett konkret arbetsmoment som 
idag ser annorlunda ut är att söka efter kundernas bokslutsverifikat. Förr återfanns dessa 
verifikat i kundernas fysiska pärmar. Idag sköts hela denna processen digitalt vilket har medfört 
ett snabbare och mer effektivt arbetsflöde. ”Nu kan vi få tillgång till deras system och allt 
elektroniskt, så det är en kombination utav att vårt arbetssätt har förändrats och att kundens 
har förändrats.”.  
 
Respondenten upplever att digitaliseringen kan ha haft en viss inverkan på förståelse för olika 
delar i revisionen. Detta beror på att revisionen blivit mer strömlinjeformad, vilket har 
möjliggjorts tack vare digitaliseringen och vissa val som tidigare behövdes göras manuellt görs 
idag helt automatiskt. ”Just den förståelsen, för varför kraven för revisionen ser ut på ett visst 
sätt kanske man tappar lite. Man behöver iallafall tänka på det på ett annat sätt än vad man 
gjorde när man verkligen gjorde det från början.”. Dock ser inte respondenten någon större 
risk i att grundförståelse för revisionen kan komma att försvinna i framtiden i samband med en 
ökad digitalisering. Tvärtom så hjälper digitaliseringen förståelsen då större mängder data finns 
att tillgå och är möjlig att analysera, vilket även minimerar risken för att inte hitta väsentliga 
fel. Dessutom så anpassas internutbildningarna kontinuerligt efter de arbetsmetoder som 
används för tillfället. ”Jag som har jobbat med det i snart 10 år kan se en förändring men för 
dem som kommer in och börjar nu så är det ju som det alltid har varit.”. 
 
I framtiden tror respondenten att revisorsyrket kommer förändrats till det positiva och att 
branschen redan nu har gjort dessa förändringar i vissa hänseenden. Det kommer dessutom bli 
viktigare att förstå vad som händer i de stora affärssystemen. ”Jag tror man kommer kunna se 
helheten på ett helt annat sätt.”. Detta kommer medföra en förändring av yrkets efterfrågade 
kompetenser. Detta grundas i att ju mer digitaliserade revisionsbyråerna blir, desto större 
kommer behovet vara av personal som gillar att ta till sig ny information och ha viljan att lära 
sig nytt. Detta märks redan idag då det kommit nya sätt att analysera bokföringsposter och 
avancerade Excel-makron. Därför uppmuntras det att som person gilla vidareutveckling och ha 
en hög teknisk kunskap. ”Med digitaliseringen så ändras allt väldigt snabbt.”. 
 
Redan idag utförs själva revisionerna 100% digitalt vilket gör att respondenten inte ser några 
delar av revisionen som inte hade passat att digitalisera. Däremot så påpekas det att ett helt 
digitalt arbetssätt förutsätter att även kunderna har ett fullständigt digitalt arbetssätt. De enkla 
arbetsuppgifterna som idag utförs till stor del av juniora revisorer ser respondenten ingen 
nackdel i om de skulle försvinna. ”Utvecklingskurvan är ju väldigt brant så när man börjar får 
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man börja med de enklare uppgifterna som att stämma av kassa-bank eller testa intäkter mot 
inbetalningsavier.”. Dessa delar förklarades som uppgifter som egentligen hade kunnat utföras 
av en administratör istället för en revisor. Hade dessa arbetsuppgifter försvunnit hade det funnit 
möjlighet att få göra roligare arbetsuppgifter tidigare i karriären. Förvisso byggs en viss grund 
upp för hur allt fungerar, men om dessa uppgifter hade automatiserats så menar respondenten 
att juniora revisorer tidigare fått arbeta med rådgivning och mer utmanande arbetsuppgifter. 
”Den sträckan blir kortare men det är fortfarande viktigt att den finns så att man får 
grundförståelsen.”. 

4.8 Intervju med Respondent 8 på Byrå D 
Respondent 8 arbetar sedan fyra år tillbaka på byrå D och arbetar idag som senior 
revisorsassistent. Byråns organisering följer den klassiska rangordningen då de som arbetat 0–
2 år tilldelas rollen assistent, 2–5 år senior assistent och +5 år manager. Respondentens 
huvudsakliga arbetsuppgifter består av projektledning och kommunikation med kunder. Det 
förklaras att merparten av granskningen på byrån utförs av de juniora assistenterna och de 
seniora assistenterna är mer involverade i de olika granskningsstegen och planeringsmötena. 
De seniora revisorerna är även de som står för projektledningen och utför mer komplexa poster 
som exempelvis skatt. Respondenten nämner även att byrån har mycket interna projekt som rör 
innovation där respondenten personligen varit med och tagit fram projektlednings- och 
analysverktyg på nationell nivå. 
 
Den främsta källan till kunskap inom yrket anser respondenten vara mer erfarna kollegor och 
att lära av varandra. Digitala verktyg beskrivs också som en källa där mycket kunskap finns att 
hämta. Nackdelen med de digitala verktygen kan dock vara att det ofta tar längre tid att hitta 
rätt information. Det är dessutom ett verktyg som först börjar användas efter en tids erfarenhet 
i branschen när de erfarna kollegorna inte längre har alla svar. ”Man lär av varandra. I rollen 
som senior är man ju projektledare och där ingår det att leda assistenterna på ett sätt som lär 
de hur de ska göra.” (Respondent 8, 2020-05-07). Framförallt när arbete utförs i diverse team 
där medlemmarna löpande lär varandra. De första åren beskrivs också som väldigt lärorika med 
en brant inlärningskurva och inlärningsprocessen har inte förändrats nämnvärt under 
respondentens tid på byrån. Processen förklaras bestå av löpande utbildningar ungefär varannan 
månad som nyanställd samt en intensiv utbildningsvecka om året. 
 
Kunskapsutbytet sker praktiskt sett till viss del genom byråns internutbildningar som följer en 
utbildningsplan. Byrån använder sig även av workshops för kunskapsutbyte genom att 
deltagarna får praktisera och diskutera nya kunskaper. Digitala utbildningar har också blivit en 
kanal som distribuerar stora mängder kunskap inom byrån genom att lyssna på en inspelad 
föreläsning och sedan göra ett prov för att säkerställa att kunskaperna tagits tillvara på. Under 
respondentens tid på byrån så har inte metoderna för kunskapsutbyte förändrats mer än att det 
blivit något mer digitalt, dock är detta främst på grund av nuvarande världspandemi som tvingat 
de anställda att bli helt digitala. Exempelvis har det under rådande förhållande blivit påtagligt 
hur viktigt det är med smidiga och användarvänliga digitala verktyg som Zoom och Teams för 
att fortsätta kunna hålla möten och kommunicera med varandra. Detta har även ställt högre krav 
på de digitala utbildningarna då det inte är möjligt att hålla fysiska utbildningsträffar. 
Respondenten menar även att utbildningar som kräver fysiska träffar är svårt att hålla inom 
branschen då revisorerna ofta är ute hos klienter vid olika tidpunkter och kan därför ha svårt att 
avsätta hela dagar till utbildning. Därför välkomnas de digitala utbildningarna av respondenten 
då det frigör tid och gör utbildningstillfällena smidigare. 
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Respondenten upplever att det ofta kan vara svårt att förklara vissa komplexa arbetsmoment 
som innefattar någon form av bedömning för andra kollegor. ”Det kan handla om att du 
granskar bedömningsposter som en klient har gjort.”. Det återberättas även ett praktiskt 
exempel som rör skattefrågor där det kan vara svårt att bedöma vad som anses vara en 
uppskjuten skatt. ”Det händer ju varje dag att man inte förstår vad det är man gör. Sen får man 
ta reda på det liksom.”. Fenomenet professionell bedömning förklarar respondenten att byrån 
lär ut dels genom internutbildningar och dels via workshop där kunskapen kan praktiseras. 
Respondenten berättar ett exempel på hur den professionella bedömningen och skepticismen 
lärs ut genom rollspel. I rollspelet får en revisor praktisera kunskapen med hjälp av två andra 
kollegor som kommer med påståenden när de låtsas vara VD och ekonomichef på ett företag 
som granskas. Detta används för att måla upp ett praktiskt scenario där kunskapen ska tillämpas 
och för att kunna öva inför skarpa situationer. ”Då ska man liksom säga olika grejer som kanske 
då inte är sant eller kan handla om bedrägeri. Det gäller ju för den personen att vara skeptisk 
till det och du kan inte bara gå emot klienten utan måste på nåt sätt få fram det snyggt så att 
inte personen blir arg.”. Den professionella bedömningen och skepticismen lärs även ut via 
digitala utbildningar genom förinspelade videos som både visar en person som använder 
professionell skepticism och en person som inte använder det. Detta gör det möjligt att utskilja 
skillnaderna och viktiga detaljer i hur kunskapen ska användas.  
 
Byrå D utvecklar löpande digitala verktyg för att effektivisera olika arbetsmoment. Bland annat 
används en digital portal för att sköta materialinsamlingen inför revisionerna. Genom att 
revisorn skickar en punktlista till kunden på material som behöver inhämtas kan kunden sedan 
gå in på den digitala portalen och ladda upp efterfrågat material som revisorn i sin tur har 
tillgång till under hela revisionen. Det används även flera olika analysverktyg som sköter all 
analys av bland annat personalkostnader och varulager. Under respondentens tid på byrån har 
flera arbetsmoment förändrats eller försvunnit. För fyra år sedan så granskades alla 
bokföringsorder manuellt vilket innebar att granskning utfördes genom att bläddra igenom 
klienternas pärmar och se så det såg bra ut. ”Nu tvättar vi och för in alla verifikat i ett system 
och så spottar den ut typ vad man tror kan vara bedrägeri.”. 
 
Respondenten ser vissa risker för att grundförståelsen för revisionen kan komma att försvinna 
i samband med en ökad digitalisering. Däremot bedöms det förebyggas med hjälp av 
internutbildningarna som tillhandahålls av byrån där det förklaras hur de digitala verktygen ska 
användas. ”Om vi tar manuella bokföringsorder som ett exempel, så måste ju vi fortfarande 
analysera utfallet som kommer och då blir det ju mer att vårt jobb blir mer analytiskt skulle jag 
säga.”. Digitaliseringen kommer högst sannolikt även att förändra hela revisionsyrket i 
framtiden då det kommer krävas att revisorn har mer analytiska kunskaper och innehar en högre 
grad av datorkunskap. Respondenten förmodar dessutom att det inte kommer behövas lika 
många assistenter i framtiden som det är idag då enkla arbetsmoment automatiseras. ”Jag tror 
definitivt IT kunskap är den största, och sen eventuellt att det inte kommer behövas lika mycket 
assistenter som det finns idag.”. Detta föranleder att internutbildningarna kommer behöva 
göras om och gå mer mot att lära ut bland annat professionell bedömning och skepticism 
tidigare i karriären istället för att utbilda om de enkla arbetsuppgifterna. Dessa 
bedömningsmoment är för övrigt de delar i revisionen där respondenten inte tror att en ökad 
digitalisering hade hjälpt. ”Jag tror man kan anpassa digitaliseringen mer i så fall och köra 
mer eller mindre digitalisering. Men det är ju i så fall bedömningsposter”. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin från föregående kapitel med hjälp av 
uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet präglas av en hermeneutisk kunskapssyn för att 
skapa förklaring och förståelse för den insamlade empirin. Detta görs genom att jämförelser 
görs löpande, både mellan de olika intervjuutsagorna och mot teorin för att identifiera och 
presentera olika mönster. Analysens struktur har utgångspunkt i intervjuguiden och syftar till 
att göra analysen mer överskådlig. Avslutningsvis summeras varje analysdel i slutet av varje 
delkapitel. 

5.1 Revisionsbranschens främsta källa till kunskap 
I vår empiriinsamling kan vi urskilja ett tydligt mönster i intervjusvaren gällande vilken den 
främsta källan till kunskap är inom revisionsyrket. Samtliga respondenter berättar att erfarna 
kollegor, eller närmare bestämt deras ackumulerade kunskap, är en av de främsta källorna till 
kunskap inom yrket. Detta verkar dock skilja sig något beroende på revisorernas erfarenhet, 
vilket identifieras under intervjuerna med de juniora revisorerna. De menar att trots att deras 
främsta kunskapskälla är andra mer erfarna kollegor, så är deras främsta källa till kunskap inte 
de mindre erfarna revisorerna. Det förmodades att de mer erfarna revisorerna till större del tar 
hjälp av regelverk och interna nyhetsbrev för att anskaffa sig kunskap. Det visar sig att det finns 
grund för detta antagandet hos de juniora revisorerna. De auktoriserade revisorerna hävdade 
förvisso att en av de främsta kunskapskällorna inom yrket är andra erfarna kollegorna. Däremot 
förtydligades det under dessa intervjuer att det även finns mycket kunskap att hämta från 
regelverk och branschspecifika artiklar. De auktoriserade revisorerna menade även att den 
främsta kunskapskällan varierar i samband med erfarenheten inom yrket. Detta förklaras vidare 
bero på att juniora revisorer får en stor del av kunskapen till sig genom obligatoriska 
utbildningar och förutbestämda läroplaner. Därefter rör sig ansvaret över till den enskilda 
individen att själv söka upp relevant information med hjälp av lämpliga kanaler. Därför finns 
det indikationer på att även om den främsta källan till kunskap är andra kollegor, så kan detta 
variera mellan erfarna och mindre erfarna revisorer. Detta tyder på att seniora revisorer inte 
bara lär sig från sina kollegor, utan dessutom aktivt söker upp information som kan vara för 
komplex för en junior revisor att ta till sig och kräver en viss grad av erfarenhet för att förstå. 
Det innebär att seniora revisorer måste initiera sin egen inlärning i högre grad, till skillnad från 
de juniora revisorerna som får kunskapen till sig genom fasta utbildningsplaner (Szulanski, 
1996). Kopplat till SECI-modellen så kan det även uttolkas att både seniora och juniora 
revisorer till stor del lär sig genom socialisering, alltså genom att utföra arbetsuppgifter 
tillsammans med andra kollegor och lära av varandra (Nonaka & Takeuchi, 1995). De 
auktoriserade och mer seniora revisorerna tenderar däremot att stundtals även behöva använda 
internalisering för att omvandla explicit kunskap till tyst kunskap, vilket görs genom att de 
seniora revisorerna stundtals använder regelverk och nyheter inom revisionsmetodik som 
kunskapskälla för att sedan omsätta denna kunskap i praktiken. Detta i sin tur kan sedan läras 
ut till de juniora revisorerna, vilket kan förklara varför flera respondenter upplever att det är de 
seniora revisorerna som kan ”allting”. 
 
Det empiriska underlaget tyder även på att mentorskap är ett viktigt verktyg för att överföra 
kunskap till de som ska introduceras till yrket. För att en junior revisor ska utvecklas i karriären 
så har tidigare studier visat på att det finns stora fördelar med att få vägledning i form av en 
senior mentor (Kram, 1983). Denna teori verifieras under empiriinsamlingen då flera 
respondenter nämner de fördelar som uppkommit tack vare att de deltagit i ett mentorsprogram 
under sin introduktion till yrket. Både de juniora och seniora revisorerna framhåller vikten av 
att ha en bra mentor för att uppnå ett effektivt kunskapsutbyte, men också betydelsen av att som 
junior revisor våga fråga mycket för att lära sig. Det finns däremot en antydan om att gapet 
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mellan mentorns och juniorens kunskaper inte får vara för stort för att ett effektivt 
kunskapsutbyte ska kunna ske, likt resultatet i den tidigare studien av Swap et al. (2001). Deras 
studie visar att ju större gapet är mellan mentorns och juniorens erfarenhet, desto större 
ansträngning krävs det av de båda parterna för att ett effektivt kunskapsutbyte ska kunna 
uppnås. Ur den samlade empirin kan det uttydas att juniora revisorer tenderar till att föredra att 
fråga mer erfarna kollegor som befinner sig på ungefär samma nivå istället för att fråga 
exempelvis den påskrivande revisorn som rimligtvis bör ha betydligt mer kunskap och 
erfarenhet. Det förklaras med att kollegor på någorlunda samma nivå kan förklara mer 
förståeligt utan att hoppa över väsentliga delar av förklaringen som kan vara självklart för 
exempelvis en påskrivande revisor med väldigt lång erfarenhet. Detta verkar grunda sig i att 
det inte är samma enkla flöde av kunskapsutbyte eftersom de betydligt mer erfarna revisorerna 
lätt kan anta att något som är självklart för de själva även ska vara självklart för andra. Detta 
kan även tolkas vara en effekt av den hierarkiska organisationen som ofta präglar 
revisionsbyråerna. Det gör att det kan finnas en förväntan att juniora revisorer frågar de som 
befinner sig på ungefär samma nivå i organisationen, även om det finns andra kollegor med 
betydligt mer erfarenhet och kunskaper (Carrington, 2014). Det kan också vara så att juniora 
revisorer hellre frågar de som befinner sig på en likande nivå på grund av mentorssystemet som 
tillämpas på flera revisionsbyråer (Herbohns, 2004). Då byggs en naturligt stark relation upp 
mellan junioren och senioren vilket kan resultera i att det blir uttalat och därmed naturligt för 
den juniora medarbetaren vem denne ska fråga. 
 
Sammanfattningsvis så pekar empirin mot att den främsta källan till kunskap för revisorer är 
individernas ackumulerade kunskap inom organisationen. För seniora och auktoriserade 
revisorer tillkommer även regelverk och interna nyhetsbrev som en viktig kunskapskälla. De 
seniora revisorerna har dessutom större ansvar för att själva initiera sin egen inlärning, vilket 
medför en större flexibilitet att själv hitta och välja relevant kunskap. Juniora revisorer är mer 
låsta i denna process och har en fast utbildningsplan där kunskapen som ska läras ut är 
förbestämd. Mentorskapet har också visat sig vara en viktig del och är för de juniora revisorerna 
en viktig kunskapskälla. Delar av empirin tyder även på att juniora revisorer drar sig för att 
fråga de betydligt äldre revisorerna innan de frågat sin mentor eller annan kollega på samma 
nivå, vilket antyds kan bero på att det uppstår ett för påtagligt kunskapsgap. Det går också att 
uttyda att det finns en vedertagen förväntan hos revisionsbyråerna att nyanställda revisorer inte 
har några förkunskaper till yrket.  

5.2 Juniora revisorers inlärningsprocess 
Inlärningsprocessen för att tränas till att bli revisor beskrivs genomgående som intensiv och 
trögstartad, för att med tiden övergå i en exponentiellt stegrande process. Det finns delar av 
empirin som indikerar på att den initiala trögheten i inlärningsprocessen kan bero på att de 
juniora respondenterna till en början upplever oklarheter om hur kunskapen ska appliceras 
praktiskt. Szulanskis modell för kunskapsöverföring (1996) visar på att detta kan vara ett 
generellt hinder vid inlärning och kan stoppa inlärningsprocessen tillfälligt tills detta hinder är 
hanterat. Ett tydligt mönster som kan urskiljas i empirin är att ett av de viktigaste verktygen i 
denna process är “learning-by-doing” eller ”trial and error”. Båda dessa fenomen syftar på att 
lära sig genom att pröva sina kunskaper och tillåtas att göra fel, för att därigenom lära sig och 
skapa förståelse. För att omvandla explicit kunskap till tyst kunskap kan dessa 
upplevelsebaserade inlärningsmetoder vara utmärkta metoder för att underlätta denna 
omvandling (Nonaka et al., 2000). Då denna kunskap enklast lärs ut genom att först berika sig 
med information från manualer och beskrivningar för att sedan omsätta den nyvunna kunskapen 
i handling. Denna fas i inlärningsprocessen kan närmast liknas med intensifieringsfasen från 
Szulanskis tidigare studier eftersom det i detta steg blir upp till den juniora revisorn att anpassa 
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den nyvunna kunskapen efter eget behov och kontext (1996, 2000). Riskerna som nämns i den 
tidigare forskningen kopplat till detta steg är att kunskapen kan börja användas felaktigt vid en 
bristfällig implementering. Detta är däremot inget problem som studiens empiri visar på. Det 
kan dock förklaras genom hur revisionsbranschens arbetssätt är strukturerat på eftersom allt 
arbete som utförs alltid granskas av någon annan. Detta arbetssätt borde därför minska risken 
för problemet med felaktig inlärning som Szulanskis studier visar på (1996, 2000). Denna 
klassiska fyra ögon-principen verkar upplevas av respondenterna vara ett viktigt verktyg vid 
inlärningen. Genom att det alltid finns en mer erfaren revisor som granskar juniorens utförda 
arbete så minskar risken för fel, samtidigt som det resulterar i att feedback blir en naturlig del 
av arbetet. Detta gör att inlärningsprocessen för att tränas till att bli revisor kan liknas med en 
form av lärlingsjobb, vilket också berättas av flera respondenter. Det förklaras med att juniora 
revisorer från början får utföra enklare arbetsuppgifter för att sedan succesivt lära sig svårare 
arbetsuppgifter som ofta innefattar någon form av bedömning och värdering.  
 
En gemensam nämnare för alla byråer är att revisorerna genomför flera formella utbildningar 
under de första tre åren. Precis som vid det praktiska lärandet så sker det en upptrappning i 
svårighetsgraden under dessa år. Upplägget under de formella utbildningarna hade tydliga 
likheter mellan samtliga Big-4 byråer. Utbildningarna utgick från att det första året ligger fokus 
främst på att lära sig grunderna i yrket som att lära sig navigera i systemen som används på 
respektive byrå, grundläggande redovisningskunskaper och hur det bör tänkas kring revision. 
Kommande år läggs större vikt på att lära ut revisionsmetodiker, ledarskap samt risk och 
väsentlighet. I takt med den ökade digitaliseringen har möjligheter skapats för att kunna 
förflytta de formella utbildningarna från klassrumsmiljö till e-utbildningar. Det är framförallt 
de kortare utbildningarna som har förflyttats från fysiska utbildningar till att ske helt digitalt. 
Under empirinsamlingen har det framkommit både positiva och negativa toner kring denna 
förändring. Det finns dels tecken på de effektivitetsfördelar som uppkommer genom 
möjligheten att kunna genomföra kortare utbildningar digitalt, vilket medför en större 
tillgänglighet på kunskap samt tidsbesparingar då utbildningsdeltagarna inte behöver resa till 
en fysisk utbildningsträff. Däremot tyder en annan del av empirin på att det kan vara svårare att 
vara lika aktiv och fokuserad under en e-utbildning kontra en traditionell klassrumsledd 
utbildning. Det grundas i att det finns en risk för att deltagarna i e-utbildningarna inte är lika 
aktiva och fokuserade, vilket framkom av flera utav respondenterna. På en av byråerna 
hanterade detta genom att det utförs kontroller för att försäkra sig om att deltagarna i de digitala 
utbildningarna verkligen hade tagit till sig det som lärts ut. Detta antyddes vara en viktig insatts 
för att eliminera riskerna med att utbildningarna utförs slarvigt, ouppmärksamt eller i värsta fall 
uteblir. Detta kan vara ett sätt att hantera en bristfällig absorptionsförmåga hos mottagaren, 
vilket är ett hinder för kunskapsöverföring som Szulanskis studier pekar på (1996, 2000). 
 
Sammantaget tyder empirin på att inlärningsprocessen för att bli revisor är exponentiellt 
tilltagande. Uppfattningen om att juniora revisorer inte har några förkunskaper till yrket kan 
därför tolkas bli bekräftad i studien eftersom de juniora revisorerna upplever samma initialt 
plana utvecklingskurva när de började yrket. Inlärningsprocessen är något som kännetecknas 
av learning-by-doing och att lära genom att tillåtas göra fel. Det finns indikationer på att detta 
inlärningskoncept fungerar inom revisionsbranschen tack vare den klassiska fyra ögon-
principen som tillämpas inom revisionsyrket där en mer erfaren medarbetare alltid kontrollerar 
det arbete som en junior utför. Det medför därmed att även om det uppstår fel i granskningen 
så fångas detta upp vid den seniora revisorns granskning. Det har även kunnat tydas att de tre 
första åren är väldigt kursintensiva på Big-4 byråerna, vilket kan vara en bidragande faktor till 
att inlärningskurvan upplevs brant. Dessa utbildningar består av en blandning mellan fysiska 
och digitala träffar, vilka i vissa fall har visat sig komplettera varandra.  
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5.3 Kunskapsöverföring inom revisionsbranschen  
Även om de formella utbildningarna anses vara en viktig faktor när det kommer till att sprida 
kunskap inom organisationen, så antyder samtliga intervjusvar på att den största delen av 
kunskapsutbytet sker informellt genom att lära sig av varandra. Det innebär att kunskaper delas 
löpande mellan kollegor i den dagliga verksamheten genom att utföra arbete tillsammans och 
genom daglig kommunikation. Detta tyder på att en övervägande del av kunskapsdelningen 
sker via metoder som kan liknas vid exempelvis socialiseringskomponenten i Nonaka och 
Takeuchis SECI-modell genom att individer lär genom varandras arbete (1995). Detta resultat 
visar ett logiskt samband med resultatet av revisionsbranschens främsta kunskapskälla, vilket 
visade sig vara andra kollegor och deras erfarenhet. Detta kan ge stöd för att revisionsbyråer 
behöver använda personifieringsstrategin då det ofta är individerna som äger kunskapen, vilket 
gör att den behöver delas personligen mellan individer (Hansen et al., 1999).  Det framkom 
även att det informella kunskapsutbytet upplevs som lättare att ta till sig och förstå. Detta 
uppvisar likheter med en studie från den kognitiva forskningen som kom fram till att 
minnesvärd information har större genomslagskraft än sådan information som går oss obemärkt 
förbi (Swap et al., 2001). Samma studie visade även på att information kan vara olika svår att 
ta till sig. Resultatet pekade på att allt som får information att bli mer minnesvärd kommer ha 
större chans att få en signifikant betydelse för kunskapsdelningen, vilket därför gör 
historieberättande till en viktig beståndsdel för spridningen av den tysta kunskapen i en 
organisation (Swap et al., 2001). Att lärande kan ske informellt och omedvetet är något som 
även tydligt återspeglas i SECI-modellens socialiseringsdel för att överföra tyst kunskap 
(Nonaka & Takeuchi, 1995). Empirin visar också att formella utbildningar tillämpas i hög grad 
på samtliga Big-4 byråer för att distribuera kunskap. Detta ger en grund för att revisionsbyråer 
även behöver använda en kodifieringsstrategi för att effektivt överföra kunskaper via dokument 
och digital utbildning (Hansen et al., 1999). Några respondenter nämnde att deras byrå använder 
sig av workshops för att lära sig ny kunskap, vilket tillåter revisorerna att praktisera sin kunskap 
i en säker miljö innan den tillämpas i skarpt läge. Denna typ av inlärning kan liknas med SECI-
modellens internaliseringskomponent för att omvandla explicit kunskap till tyst kunskap. Det 
sker genom att läsa dokument och instruktioner för att sedan omsätta detta i handling för att där 
lära hur den praktiska ska appliceras, vilket liknar den learning-by-doing process som flera 
respondenter menar är en viktig del av lärandet (Nonaka et al., 2000). 
 
Empirin tyder på att digitala verktyg haft en positiv inverkan på kunskapsöverföringen. Att 
använda sig av informationsteknik vid utbytet av den explicita kunskapen är något som kan 
förbättra spridningen av kunskapen inom organisationen och genom att byråer samlar in explicit 
kunskap så kan detta användas för att skapa systemiska kunskaper så som manualer och 
beskrivningar (Nonaka et al., 1996). Användandet av digitala uppslagsverk och digitala 
revisionsmetodikhandböcker var vanligt förekommande på samtliga byråer. I byråernas interna 
granskningsprogram beskrevs det att det oftast framgår vad som ska göras enligt 
revisionsmetodiken för att täcka riskerna. Genom att på detta sätt kodifiera den explicita 
kunskapen och överföra den till ett datasystem kan kunskapen lagras som en del i 
organisationens kunskapsbank. När kunskapen sedan behövs kan den lätt distribueras till flera 
medarbetare, vilket skapar en effektiv kunskapsspridning inom organisationen (Hansen et al., 
1999). Det poängterades även att dessa system främjar de juniora revisorernas lärande då det 
tydligt framgår i programmet vilka åtgärder som ska utföras och hur de ska utföras. Att dessa 
program är konstruerade för att förbättra beslutskvaliteten och påskynda beslutsprocessen är 
något som liknas med resultatet av Hunton och Rose (2010) studie. Resultatet av studien 
indikerar på att förbättringen av beslutskvaliteten och tids- och resursbesparing som skapats 
genom att påskynda beslutsprocessen har gjort det enklare för juniora medarbetare att fatta 
expertliknande beslut. Däremot kan en viss kritik mot dessa granskningsprogram uttydas då de 
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inte verkar bidra med någon förklaring till varför en specifik åtgärd genomfördes, vilket kan 
lämna förståelsen för en viss åtgärd opåverkad medans procedurkunskapen ökar. Empirin är 
dock inte entydig om digitaliseringen kan komma att ha någon påverkan på förståelsen för 
revisionen hos nyblivna revisorer. Majoriteten av respondenterna förmodar att förståelsen inte 
kommer ha någon påverkan medans några respondenter såg en framtida risk om de nyanställda 
revisorerna väljer att lita blint på de digitala verktygen. I studien av Hunton och Rose (2010) 
tyder resultatet på att automatiserade revisionssystem är effektivare än människan på att hitta 
samband i stora volymer av data. Systemen visade sig även ha större träffsäkerhet än erfarna 
revisorer när det kommer till att uppfatta signaler. Förutsatt att slutsatserna av denna 
amerikanske studie även i framtiden visar sig stämma, likaså i en svensk kontext, så borde den 
förmodade risken inte ha någon större betydelse eftersom dessa system kan medföra bättre 
revisioner. 
 
Sammantaget så visar empirin på att det finns fördelar för revisionsbyråer att tillämpa en 
blandning av kodifierings- och personifieringsstrategi för att överföra olika typer av kunskaper 
inom organisationen. Detta beror på att individerna själv besitter en stor del av branschens 
ackumulerade kunskap. Det finns även delar av empirin som pekar på att kunskapsöverföringen 
som sker informellt kan vara enklare att ta till sig än kunskap som distribueras formellt. De 
verktyg som främst används vid kunskapsöverföring har visat sig vara: utbildningar av både 
fysisk och digital karaktär, workshops där deltagarna lär sig genom rollspel och feedback i det 
dagliga arbetet. Det har också visat sig att digitala verktyg som tillhandahålls på de olika 
byråerna upplevs generellt sett som positivt för kunskapsöverföring. Dessa verktyg upplevs 
även ha utökat tillgången på kunskap genom flexibiliteten att själv kunna välja när en utbildning 
ska genomföras. Däremot har inget entydigt svar om digitaliseringen haft en påverkan på 
förståelsen för revisionen. Det som empirin däremot pekar mot är att byråerna kommer anpassa 
sina sätt att lära ut i samband med att allt fler arbetssätt blir digitala och automatiserade.  

5.4 Tyst kunskap inom revisionsbranschen 
Det empiriska underlaget pekar på att tyst kunskap finns inom revisionsbranschen. Samtliga 
respondenter upplever någon form av kunskap som både är svår att definiera och även att lära 
ut. Hur denna typ av kunskap lärs ut är entydigt genom erfarenhet, vilket är i linje med Nonakas 
tidigare studier (1994) där det framgår att erfarenhet är nyckeln till den tysta kunskapen. Detta 
uppvisar även tydliga likheter med socialiseringsdelen i SECI-modellen där den tysta 
kunskapen skapas och överförs när två eller flera individer upplever något tillsammans (Nonaka 
& Takeuchi, 1995). Polanyis paradoxala teori om att ”vi vet mer än vi kan säga” (1966) är även 
något som vi ser tydliga likheter med genom vår empiriinsamling. Flera ansatser till att förklara 
den tysta kunskapen kan identifieras i intervjusvaren då dessa kännetecknas av att förklara en 
intuitiv och omedveten kunskap som bygger på erfarenhet och är svår att sätta ord på. Redan 
under första intervjun framkommer en kunskap som definierades som ”risk och väsentlighet”. 
Detta tolkade vi som ett vedertaget begrepp inom revisionsbranschen som syftar till att göra 
bedömningar utifrån erfarenhet. Det framhävdes även hur denna kunskap först blir användbar 
när kunskapen använts i praktiken flera gånger. Därefter blir denna kunskap så djupt rotad i 
mottagaren att kunskapen i sinom tid kan appliceras per automatik utan att behöva tänkas på. 
Denna inlärningsprocess uppvisar tydliga likheter med intensifierings- och integreringsfasen i 
Szulanskis modell för kunskapsöverföring (1996). Resultatet av denna studie visar att en lyckad 
och fulländad implementering av ny kunskap resulterar i att kunskap gradvis blir en rutin och 
kan användas intuitivt. I takt med att intervjuerna avlöste varandra började vi gradvis uttyda 
samma återkommande fenomen som respondenterna oftast hade svårt att förklara; professionell 
bedömning och professionell skepticism. Det abstrakta fenomenet professionell bedömning 
framkom för första gången under tredje intervjun, där förklarades det vara en form av tyst 
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kunskap som skapas i takt med ökad erfarenhet. Därefter framkommer ett tydligt mönster i vad 
som karakteriserar denna kunskap – bedömning, avvägning och värdering, samt att den måste 
tillämpas utifrån ett helhetsperspektiv. Gemensamt för den insamlade empirin är att den 
professionella bedömningen grundar sig i erfarenhet vilket medför att det är en kunskap som 
ständigt byggs upp och aldrig blir helt fullärd. Ett återkommande mönster är även att kunskapen 
närmast kan liknas vid en känsla. Det indikerar på att det är en kunskap som bygger på att 
revisorn behöver ha vetskapen om vad som är rätt och fel samt en erfarenhet för att kunna skapa 
sig en helhetsbild som kan användas för grund till besluten. Den professionella skepticismen är 
ytterligare ett abstrakt fenomen som uppenbarat sig under arbetets gång och beskrivs av flera 
respondenter som en kunskap som är nära besläktad med den professionella bedömningen. Vi 
kan även uttyda att den professionella skepticismen kompletterar den professionella bedömning 
vilket tyder på att kunskaperna samspelar med varandra. Det återkommande svaret i hur denna 
kunskap lärs ut är via erfarenhet och andra kollegor. Detta tyder återigen på att den tysta 
kunskapen lärs ut på ett sätt som kan liknas med SECI-modellens socialiseringskomponent 
(Nonaka & Takeuchi, 1995).  
 
Att ha ett kritiskt förhållningssätt mot klienter och att vara professionellt skeptisk i fysiska 
diskussioner är något som förklaras vara svårt som junior revisor. Det kan vara svårt att som 
nyanställd hantera socialt komplexa situationer i revisionen, vilket också bekräftas i (Bol et al., 
2018) studie. Resultatet tyder på att det finns ett samband mellan graden av tyst kunskap hos 
den oerfarna revisorn och hur effektivt en oerfaren kan hantera förfrågningar från 
företagsledningen. Därför menar de seniora och auktoriserade revisorerna att det är viktigt att 
kontinuerligt tränas i att inte vara godtrogen, att alltid göra professionella bedömningar och 
ständigt vara professionellt skeptisk. Detta förhållningssätt grundar sig i tanken om att revisorn 
ska vara en oberoende granskare, vilket innebär att det alltid ska finnas en underliggande 
skepticism mot de svar som ges av företagsledningen. Dessa färdigheter bygger på den 
praktiska erfarenheten som den yrkesverksamma revisorn samlat på sig under sin karriär är en 
återkommande beskrivning av detta fenomen. Det framkommer även att den professionella 
bedömningen och skepticismen kan läras ut genom workshops och rollspel. Att på detta sätt 
låta revisorerna uppleva fiktiva scenarion är ett tydligt exempel på när den explicita kunskapen 
internaliserats för att kunna omvandlas till tyst kunskap likt internaliseringsdelen i SECI-
modellen (Nonaka & Takeuchi, 1995). Genom att revisorerna kan lära sig av manualer och 
beskrivningar kan sedan kunskapen omsättas i handling och värdefulla kunskapstillgångar i 
form av mentala modeller och ”know-how” kan skapas. Ett liknande exempel kan även 
återfinnas i empirin där en form av tyst kunskap beskrevs läras ut via digitala utbildningar. 
Kursdeltagarna får då titta på förinspelade videos som både visar en person som använder 
professionell skepticism och en person som inte använder det. Genom att lära sig urskilja 
skillnaderna och viktiga detaljer kan det skapas en förståelse för hur kunskapen ska tillämpas. 
Genom att på detta sätt förklara och förenkla information kan det skapas en förståelse för 
komplex kunskap, vilket visar tydliga likheter med externaliseringsdelen i SECI-modellen 
(Nonaka & Takeuchi, 1995). Genom att bryta ner den tysta kunskapen och göra den explicit, 
och där med begriplig för de mindre erfarna revisorerna så kan den tysta kunskapen förmedlas. 
När de juniora revisorerna därefter får tillgång till explicit kunskap från beskrivningar och 
instruktioner kan sedan den explicita kunskapen internaliseras och omvandlas till tyst kunskap 
(Nonaka et al., 2000). 
 
Sammanfattningsvis så indikerar det empiriska underlaget på att det finns tysta kunskaper inom 
revisionsyrket. De fenomen som har kunnat identifierats i studien är professionell bedömning 
och professionell skepticism. Det som har visat sig vara gemensamt för dessa kunskaper är att 
de förklaras av respondenterna som något abstrakt, svårdefinierbart och grundar sig i erfarenhet. 



 50 

Empirin visar entydigt på att tyst kunskap aktivt både lärs ut i det dagliga arbetet och genom 
olika verktyg för kunskapsöverföring. Detta pekar emot resultatet från Tan och Libbys studie 
(1997) som hävdade att den tysta kunskapen är begränsat efterfrågad. Däremot så verifieras 
resultatet av den mer aktuella vidarestudien av Bol et al. (2018) där det framkommer att 
revisionsbyråer ser positivt på den tysta kunskapen och aktivt strävar efter en högre grad av 
denna kunskap. Den tysta kunskapen har även visat sig gå att lära ut på flera olika sätt och delar 
av empirin visar på liknande kunskapsöverföring och kunskapskonvertering som presenteras i 
SECI-modellen (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

5.5 Digitalisering inom revisionsyrket och dess framtida påverkan 
Att byråerna strävar efter att digitalisera och effektivisera mera var något som genomsyrade 
samtliga av våra respondentsvar. Framförallt så uppfattas det av respondenterna att 
arbetsmoment som upplevs onödigt tidskrävande försvinner eller effektiviseras i samband med 
en ökad digitalisering. Det uppvisar likheter med den amerikanska studien utförd av Hunton 
och Rose (2010) där resultatet visade att framtidens revision främst kan komma att handla om 
att stödja automatiserade processer till följd av att manuella arbetsmoment automatiseras. Detta 
bidrar till betydande tids- och resursbesparingar som uppstår tack vare en ökad automatisering, 
vilket i sig kan bidra till att erbjuda mer rådgivning till kunder precis som den brittiska studien 
av Bierstaker et al (2001) visat på. Likt denna studie är även flera respondenter övertygade om 
att digitaliseringen kommer påverka yrket ännu mer i framtiden på ett mer fundamentalt plan 
genom att revisorsyrket kommer röra sig mot att bli mer rådgivande. Detta eftersom det redan 
skett flera förändringar och effektiviseringar inom de olika arbetsmomenten av revisionen och 
att revisionerna på samtliga Big-4 byråer redan idag utförts mer eller mindre helt digitalt. 
Förutom att revisorn i framtiden kan komma att klä sig i en mer rådgivande roll så tyder även 
empirin på att revisorns roll kommer gå mot att övervaka mer eller mindre automatiserade 
revisionssystem där enbart avvikelser och oegentligheter behöver granskas närmre. Det tyder 
på likheter med resultatet som Frey och Osborne (2017) kom fram till i sin amerikanska studie 
som pekar på att revisionsbranschen är en av de branscher som med hög sannolikhet kommer 
att automatiseras, vilket verkar kunna bli en sanning även i en svensk kontext. Till skillnad från 
Frey & Osbornes studie (2017) så tyder däremot vår empiri inte på att yrket kan komma att bli 
helt automatiserat, utan endast vissa delar lyfts fram som mottagliga för en automatisering.  
 
I samband med att branschen digitaliseras och automatiseras kommer det också ske en 
förändring av efterfrågade kompetenser. Samtliga respondenter ser att det i framtiden kommer 
ske en förändring i efterfrågan av önskvärda kompetenser till följd av en ökad digitalisering 
och förändrade arbetssätt. Det visar på likheter med vad som påvisades i studien av Douglas 
och Gammie (2019) där resultatet pekar på att Big-4 byråer i Skottland börjat lägga mindre 
fokus på vilken examen den arbetssökande besitter. Idag värderas istället de individuella 
förmågorna och färdigheterna högre. Att det är mindre fokus på vilken examen framtida 
revisorer besitter ges det indikationer på från hela branschen. Branschorganisationen FAR har 
från och med 1 januari 2018 ändrat utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor. Tidigare 
fanns det krav på minst en kandidatexamen inom området företagsekonomi för att kunna erhålla 
en auktorisation. Idag har kraven luckrats upp och består numera av valfri kandidatexamen. 
Vilket förtydligar mönstret om att branschen efterfrågar nya kompetenser till följd av tekniska 
förändringar i branschen. De nya efterfrågade kompetenserna som är framträdande i 
empiriinsamlingen är kunskaper inom data och IT. Ju mer digitala revisionsbyråerna blir desto 
större efterfrågan kommer det bli på personal som har viljan och gillar att ta till sig denna typ 
av kunskap. Det kommer dessutom kontinuerligt nya analysverktyg, vilket gör det viktigt att 
personer som söker sig till yrket uppskattar vidareutveckling och har en hög teknisk kunskap.  
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I den amerikanska studien utförd av Kokina och Davenport (2017) framkommer det att de 
seniora revisorernas arbetsuppgifter inte kommer påverkas av en ökad digitalisering till lika 
stor grad som de juniora revisorernas. De seniora revisorerna arbetsuppgifter har visat sig ofta 
innefatta uppgifter där det krävs bedömning, värdering och rådgivning, vilket också visat sig 
vara just de uppgifter som sannolikt inte kommer påverkas betydande av en ökad digitalisering. 
Det framkommer en viss antydan i empirin om att behovet av assistenter kan komma att minska 
i takt med att allt fler arbetsmoment automatiseras. Däremot så pekar majoriteten av den 
insamlade empirin på att om de enklare arbetsuppgifterna försvinner, så skapas det utrymme 
för att juniora revisorer snabbare kan få lära sig mer komplexa uppgifterna där det finns större 
risker och kräver egna bedömningar. Det innebär att det kommer behöva göras förändringar i 
utbildningsplanen för att lära ut mer av den tysta kunskapen, vilket ligger i linje med vad som 
framkom i den amerikanska studien av Bol et al. (2018). Resultatet av studien indikerar på att 
det finns många fördelar med att göra förändringar i utbildningsplanen och att se över 
urvalskriterierna för att kunna uppmuntra mer tyst kunskap. Just den professionell 
bedömningen och den professionell skepticismen är de delar av revisonen som det empiriska 
underlaget tyder på kan vara svårmottagliga för en digitalisering. Det ligger även i linje med 
resultatet av Chan och Vasarhelyis (2011) studie där resultatet pekar mot att revisorers 
professionella bedömningar och skepticism fortsatt kommer vara nödvändiga i en mer 
digitaliserad revision. Dessa arbetsmoment som är kopplade till det mänskliga omdömet och 
bedömningar är alltså mindre mottagliga för en digitalisering. Detta är något som även bekräftas 
i Lombardi et al. (2014) studie som utfördes i en amerikansk kontext där resultatet indikerar på 
att denna typ av arbetsmoment aldrig kommer kunna automatiseras.  
 
Empirin pekar tydligt på att digitaliseringen inom Big-4 byråerna befinner sig i en intensivt 
pågående utvecklingsfas. Det kan även uttydas att delar av revisionsyrket redan idag har 
digitaliserats, vilket har bidragit till effektivitetsfördelar och tidsbesparingar. Dessa effekter 
förmodas av majoriteten av respondenterna bli ännu påtagligare i framtiden och kan komma att 
leda till att yrket kan lägga mer tid på rådgivning. Detta kan också bidra till att juniora revisorer 
snabbare får möjlighet att lära sig mer avancerade arbetsuppgifter som innefattar rådgivning 
och bedömning. Det har visat sig att de enkla arbetsuppgifterna som idag ofta utförs av juniora 
revisorer är omotiverat tidskrävande och ett gemensamt antagande för majoriteten av 
respondenterna är att dessa arbetsuppgifter kommer att försvinna i framtiden. Empirin är inte 
entydig kring hur en framtida automatisering av dessa arbetsuppgifter kan komma att påverka 
revisorers grundkunskaper för revisionen. Däremot kan det komma att finnas ett mindre behov 
av juniora revisorer i framtiden till följd av att enkla arbetsuppgifter digitaliseras och 
automatiseras. Det har även visat sig att revisionsbranschen kommer att efterfråga mer 
kompetenser inom data och IT hos blivande revisorer i samband med den ökade digitaliseringen 
och förändrade arbetsmoment.  
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6. Slutsatser, vårt bidrag och fortsatt forskning  
I detta avslutande kapitel görs en återkoppling till studiens problemformulering för att sedan 
presentera studiens slutsatser och möjliga implikationer. Studiens bidrag presenteras i en 
sammanfattande punktform och studiens begränsningar diskuteras. Avsnittet avslutas med att 
presentera förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna studien var att undersöka hur tyst kunskap överförs mellan juniora och seniora 
revisorer och hur det påverkas i samband med en ökad digitalisering inom branschen. Studien 
har även syftat till att skapa en förståelse för hur revisorer tränas in i professionen kopplat till 
en ökad digitalisering. Genom att intervjua två auktoriserade revisorer, tre seniora revisorer och 
tre juniora revisorer har en kvalitativ analys genomförts för att uppfylla studiens syfte att 
besvara problemformuleringen: Hur skapas och överförs tyst kunskap inom revisionsbranschen 
och hur kan detta påverkas i samband med en ökad digitalisering?  
 

x Hur tränas revisorer in i professionen?  
Den empiriska studien pekar mot att den främsta källan till kunskap för revisorer är individernas 
ackumulerade kunskap inom organisationen. Det finns dock indikationer på att seniora och 
auktoriserade revisorer, utöver andra kollegors kunskap, även använder regelverk och intern 
kommunikation i större utsträckning än de juniora revisorerna. Det finns vissa antydningar på 
att detta kan bero på att seniora och auktoriserade revisorer behöver anpassa sin egen utbildning 
i högre grad. Detta kan tänkas bero på att juniora revisorer i större utsträckning följer de fasta, 
interna utbildningsprogrammen under de första åren, vilket har varit gemensamt för samtliga 
Big-4 byråer. Det innebär att juniora revisorer får mer information levererat till sig, till skillnad 
från de erfarna revisorerna som behöver söka upp relevant kunskap själva. Studien kan visa på 
tre konkreta faktorer som upplevs bidra till hur juniora revisorer tränas in i yrket: (1) Fysiska 
och digitala utbildningar, (2) att lära genom att utföra arbetet och (3) genom feedback från 
kollegor. Det finns indikationer på att de juniora revisorerna upplever att det är enklare att ställa 
frågor till kollegor som befinner sig på ungefär samma nivå kunskapsmässigt. Det kan tydas 
bero på att kunskapsgapet blir för påtagligt när juniora revisorer frågar en betydligt mer erfaren 
kollega, exempelvis den påskrivande revisorn. Konsekvensen av att kunskapsgapet blir för stort 
mellan två individer kan innebära att viss grundläggande information inte förtydligas vid 
förklaringar, vilket kan resultera i en bristande kunskapsöverföring. Detta kan ge en rimlig 
förklaring till revisionsbranschens mentorssystem, där en nyanställd revisor tilldelas en senior 
revisor som mentor, vilken uppskattningsvis har två års mer erfarenhet än den nyanställde. 
Mentorssystemet har visat sig vara en bidragande del av juniora revisorers inlärningsprocess. 
Det går tydligt i linje med att feedback är en stor del av revisorers lärande, vilket underlättas 
genom att tilldela juniora revisorer en mentor. Vidare finns det tydliga indikationer på att 
inlärningskurvan till revisionsyrket är exponentiellt tilltagande. Denna indikation kan ge en 
förklaring till revisionsbranschens vedertagna förväntning om att juniora revisorer inte har 
några förkunskaper till yrket. Studien kan dock inte ge en säker förklaring till varför 
inlärningskurvan är exponentiellt utformad. Det går däremot att tolka delar av empirin som att 
den initiala trögheten i inlärningsprocessen kan bero på att juniora respondenter till en början 
upplever oklarheter om hur kunskapen ska appliceras praktiskt. Detta gör att det finns en 
antydan om att det kan bero på att det krävs en helhetsförståelse för revisionen för att verkligen 
förstå yrket.  
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x Hur skapas och överförs tyst kunskap inom revisionsbranschen? 
Studien pekar tydligt på att det finns en form av tyst kunskap inom revisionsyrket. Genom den 
empiriska studien har vi kunnat identifiera de två fenomenen professionell bedömning och 
professionell skepticism, vilka är två typer av abstrakt och svårdefinierbar kunskap inom 
revisionsyrket som grundar sig i erfarenheter. Dessa identifierade kunskaper uppvisar tydliga 
likheter med den tysta kunskapen i teorin. Beträffande överföringen av den tysta kunskapen så 
har det framkommit att den tysta kunskapen främst lärs ut genom interaktion med andra 
kollegor för att ta del av deras erfarenhet, samt genom att själv skaffa sig erfarenhet genom att 
praktisera sina kunskaper. På så vis överförs den tysta kunskapen genom socialisering, vilket 
innebär att den juniora revisorn själv behöver uppleva den tysta kunskapen tillsammans med 
andra kollegor för att lära sig. Det kan dessutom urskiljas flera olika verktyg som används för 
att överföra den tysta kunskapen, vilka kan variera mellan de olika byråerna. De tre verktyg 
som utmärker sig i det empiriska underlaget är: utbildningar av både fysisk och digital karaktär, 
workshops där deltagarna lär sig genom rollspel samt feedback i det dagliga arbetet. Dessa 
metoder är tydliga exempel på hur den tysta kunskapen görs explicit för att sedan överföras till 
de juniora revisorerna. Det antyder att den tysta kunskapen lärs ut genom flera olika kanaler 
och där överföringen även har kunnat anpassats till den digitala världen. Därför pekar studien 
mot att revisionsbyråer kan använda en blandning av kodifierings- och personifieringsstrategi 
för att skapa och överföra den tysta kunskapen inom organisationen. Det beror på att revisorerna 
själva besitter en stor del av branschens ackumulerade kunskap, vilket gör det viktigt att 
upprätthålla en personifieringsstrategi för att överföra kunskap mellan individer. 
Kodifieringsstrategin tar sig uttryck i att revisionsbranschen har allt fler utbildningar digitalt 
för att skapa en större flexibilitet och utöka tillgången på kunskap. Därför är det viktigt att 
anpassa dessa utbildningar för att kunna överföra den tysta kunskapen även via digital väg i 
samband med en ökad digitalisering.  
 

x Hur påverkar digitaliseringen kunskapsöverföring inom revisionsbranschen? 
Genom det empiriska underlaget kan det uttydas att digitaliseringen inom revisionsbranschen 
befinner sig i en intensivt pågående utvecklingsfas. Det har även visat sig att stora delar av 
revisionsprocessen redan idag blivit i princip helt digitala, vilket gäller samtliga byråer i 
studien. Effekterna av denna digitalisering upplevs ha bidragit till en mer effektiv, pricksäker 
och tidsbesparande revision. Till följd av detta tyder studien på att revisionsyrket kommer röra 
sig mot att bli allt mer automatiserat till följd av en ökad digitalisering. Det finns indikationer 
på att följden av detta kan bli att enkla arbetsuppgifter, som idag utförs av juniora revisorer, 
kan komma att försvinna. Hur detta kommer påverka framtida revisorers grundförståelse för 
revisionen kan studien inte ge ett entydigt svar om. En del av det empiriska underlaget tyder på 
att dessa arbetsuppgifter är överflödiga och kommer vara ett framtida onödigt kunnande om 
uppgifterna automatiseras. Den andra delen pekar åt det motsatta hållet, vilket antyder att dessa 
arbetsuppgifter är en betydande del av juniora revisors lärande. Det kan därför inte dras någon 
entydig slutsats kring hur en framtida automatisering av dessa arbetsuppgifter kan komma att 
påverka revisorers grundkunskaper för revisionen. Studien pekar däremot på att det kan komma 
att finnas ett mindre behov av juniora revisorer i framtiden till följd av att enkla arbetsuppgifter 
digitaliseras och automatiseras. Effekten av detta kan därför bli att nyanställda revisorer tidigare 
i karriären tilldelas mer avancerade arbetsuppgifter som kräver en form av bedömning. Dessa 
bedömningsfrågor har för övrigt antytts av den samlade empirin vara den del av revisionsyrket 
som inte kommer att digitaliseras eller automatiseras. Resultatet av detta är att revisionsyrket i 
framtiden kan komma att röra sig mer mot rådgivning i form av att hjälpa kunder att förbättra 
sin redovisning. Det innebär att revisionsbyråernas interna utbildningar kan komma att behöva 
anpassas till de förändrade arbetssätten. Det har även visat sig att kunskaper inom data och IT 
kan komma att bli mer eftertraktade hos framtida revisorer. 
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6.2 Vårt bidrag 
För att besvara hur tyst kunskap skapas och överförs inom revisionsbranschen och hur detta 
kan påverkas i samband med en ökad digitalisering har nedanstående slutsatser dragits.  
 

x Studien bidrar med en fördjupad förståelse för hur kunskap skapas och överförs i 
revisionsyrket. Det har identifierats att den främsta kunskapskällan för juniora revisorer 
är de ackumulerade erfarenheterna hos kollegorna. Detta har även visat sig vara den 
viktigaste kunskapskällan för de mer erfarna revisorerna, men att de även blandar in 
kunskap som inhämtas från regelverk och branschspecifika artiklar. 

 
x Genom studien har det även identifierats tre konkreta faktorer som bidrar till juniora 

revisorers inlärning till revisionsyrket. Dessa faktorer är: (1) fysiska och digitala 
utbildningar, (2) att lära genom att praktisera sina kunskaper och (3) genom feedback 
på utfört arbete från kollegor. Studien kan även konstatera att mentorssystemet är en 
bidragande beståndsdel i juniora revisorers lärande eftersom det uppmuntrar och främjar 
givandet av feedback. Det har också påvisats att kunskapsgapet mellan mentorn och 
lärling inte får vara för stort, då detta kan försvåra kunskapsöverföringen. 

 
x Studien har tydligt konstaterat att det existerar tyst kunskap inom revisionsyrket. Dessa 

har identifierats vara professionell bedömning och professionell skepticism. Gemensamt 
för dessa kunskaper är att de båda grundar sig i erfarenhet, innehåller en 
bedömningskomponent och både är svåra att lära ut och tar tid att lära. Det har visat sig 
att Big-4 byråer aktivt lär ut dessa tysta kunskaper genom utbildningar, workshops och 
rollspel. Det har även konstaterats att den tysta kunskapen kan omvandlas till explicit 
och förmedlas genom denna typ av verktyg. Däremot pekar studien mot att den största 
delen av den tysta kunskapen upplevs ske kontinuerligt genom överföring mellan 
kollegor i organisationen. Därför bör byråerna fokusera på att främja social interaktion 
för att främja spridandet av tyst kunskap inom revisionsyrket. 
 

x Slutligen ger studien en fingervisning om i vilket håll revisionsbranschen är på väg, i 
samband med en ökad digitalisering. Det har identifierats att digitaliseringen av 
revisionsbranschen befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och att revisonen på grund 
av detta blivit mer effektiv och pricksäker. Att revisionen blir mer pricksäker och 
effektiv har studien även påvisat kan resultera i en minskad efterfrågan på juniora 
revisorer. Det har även påvisats att digitaliseringen kommer att påverka branschens 
framtida efterfrågan på önskvärda kompetenser. De kunskaper som kommer bli mer 
efterfrågade är kunskaper inom bokföringsrådgivning och IT, vilket ligger i linje med 
det håll yrket upplevs röra sig emot. 

 
Resultaten från den empiriska studien bedömer vi som rimliga. Både studiens empiriska 
underlag och den tidigare forskningen pekar mot att revisorsyrket kommer att förändras i 
framtiden. Det kan däremot inte påvisas att den främsta kunskapskällan inom yrket kommer att 
förändras i samband med detta, utan kommer sannolikt fortsätta vara den ackumulerade 
kunskapen hos individerna inom organisationen en lång tid framöver. För hur ska oerfarna 
personer annars kunna lära sig navigera i denna världen, om inte från de som har erfarenhet? 
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6.3 Studiens begränsningar 
Eftersom studien har utförts genom den kvalitativa metoden med hjälp av åtta personliga 
intervjuer så är det svårt att göra grova generaliseringar utifrån vårt resultat. Däremot kan vi 
identifiera flera mönster som är i linje med tidigare forskning. En viss generalisering bedömer 
vi dock är möjlig eftersom den empiriska studien uteslutande har utförts med respondenter som 
arbetar på Big-4 byråer. Det innebär att en generell bild av just Big-4 byråer kan skapas utifrån 
studien eftersom byråerna globalt arbetar på ett liknande sätt. Respondenterna i studien har även 
en relativt låg genomsnittlig erfarenhet av yrket, vilket gör att den del av revisorsyrket som 
innefattar revisorer med mer än tio års erfarenhet inte är representerade i studien. Därför bör 
inte slutsatserna vara generaliserbara för revisorer med synnerligen längre erfarenhet inom 
yrket. Detta kan dock även ha dragit studien i den tänkta riktningen, då respondenterna som 
deltagit i studien potentiellt kan vara morgondagens partners som ska forma framtidens 
revision.  

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Studien utgår från en svensk kontext, men då det empiriska underlaget endast innefattar Big-4 
byråer så är studiens slutsatser präglade av dessa internationellt utbredda organisationer. Vår 
uppfattning är att Big-4 byråer inte bara ligger i framkanten av branschens digitalisering, utan 
att det också är de som driver på utvecklingen. Därför finns det en rimlighet i att de även lyckas 
hantera de förändringar som detta medför. Det hade därför varit intressant att genomföra en 
liknande studie på mindre svenska revisionsbyråer, för att identifiera likheter och skillnader ur 
ett nationellt perspektiv. Det hade även varit intressant att studera om mindre revisionsbyråer 
hanterar förändringar kopplade till digitalisering på ett annorlunda sätt. Alternativt om 
digitaliseringen påverkar dem annorlunda med tanke på att de eventuellt inte driver på detta 
lika intensivt. 
 
Vi är även övertygade om att dessa förändringar inte enbart är något som sker i 
revisionsbranschen, utan liknande förändringar kan sannolikt även återfinnas i andra branscher. 
Det hade därför varit intressant att genomföra en liknande studie i en annan bransch, exempelvis 
läkar- eller läraryrket. En studie om hur den tysta kunskapen inom dessa yrkens påverkas av att 
fler arbetsmoment digitaliseras och effektiviseras. Vi anser även att det krävs mer forskning 
inom området: hur framtida personal ska tränas in i professioner när allt fler arbetsmoment 
automatiseras och de enklare och lärande arbetsuppgifterna försvinner.  
 
Studien har inte kunnat besvara frågan om hur framtida revisorers grundförståelse kan påverkas 
av att enkla och lärande arbetsuppgifter försvinner. En del av det empiriska underlaget tyder på 
att procedurkunskapen om dessa arbetsuppgifter kommer bli överflödiga om uppgifterna 
automatiseras. Den andra delen pekar åt det motsatta hållet, att dessa arbetsuppgifter är en 
betydande del av juniora revisors lärande och kan komma att ha en viss påverkan på 
grundförståelsen för revisionen. Frågan anses svår att besvara i nuläget då detta är förändringar 
som sker just nu. Vi anser därför att denna fråga är något som kan lyftas om några år igen, när 
effekterna av förändringarna blivit mer tydliga och mätbara. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Mailmall 
 
Ämne: Förfrågan om intervju till uppsatsarbete 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Civilekonomprogrammet på Högskolan i 
Halmstad. Vi skriver just nu vårt avslutande examensarbete där vi undersöker hur 
digitaliseringen påverkar kunskapsöverföringen inom revisionsbranschen. Vi kontaktar er då vi 
vill ge er en förfrågan om att delta.  
 
Det gäller en intervju med en eller flera personer som är yrkesverksamma inom 
revisionsbranschen och har mer än ett års erfarenhet av revisionsyrket. Den beräknade 
tidsåtgången är ca 45–60 minuter. Deltagandet är anonymt och allt material kommer att 
behandlas konfidentiellt. Er byrå kommer således också vara anonym och inte benämnas vid 
namn i studien. Vi tillämpar även respondentvalidering, vilket innebär att ni som respondent 
efter genomförd intervju får en sammanfattning där ni får godkänna att ni blivit korrekt 
återberättade. 
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni vill delta i vår studie. Återkoppla gärna så snart som 
möjligt, då vi gärna håller intervjuer under v.15-v.19. Under rådande situation är vi givetvis 
förstående för att fysiska möten kanske inte är möjliga, då går det istället utmärkt för oss att 
hålla mötet digitalt. Vid frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar,   
 
Richard Berndtsson och Olivier Samuelsson 
 
 
0703-73 77 73    0709-56 68 03 
Ricber16@student.hh.se    Olisam16@student.hh.se  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Frågor om intervjupersonen  

- Kan du beskriva din position på företaget och dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
- Hur länge har du arbetat inom företag? 

 
Frågor om kunskapsöverföring 

- Vad anser du är den främsta källan till kunskap inom revisorsyrket? 
o Varför tycker du detta är en bra källa till kunskap? 

- Hur skulle du beskriva din läroprocess för att lära dig revisionsyrket? 
o Ser denna process annorlunda ut på något sätt för nyanställda idag? 

 Om Ja: På vilket sätt? 
- Hur sker utbyte av kunskap rent praktiskt inom byrån? 
- Har metoderna för att utbyta kunskap förändrats under din tid på byrån? 

- Om Ja: På vilket sätt? 
- Tycker du att digitala hjälpmedel påverkar kunskapsöverföringen? 

- Om Ja: På vilket sätt? 
 
Frågor om tyst kunskap 

- Har du någon gång upplevt att det inte riktigt går att förklara ett arbetsmoment eller en 
viss kunskap till en kollega?  

o Kan du ge ett exempel på en sådan? 
- Kan du beskriva någon arbetsrelaterad kunskap inom revisionsyrket som är svår att lära 

ut? 
o Hur lärs denna typen av kunskap ut? 

Frågor som kopplar in digitalisering 
- Hur arbetar ni med digitalisering? 
- Har du under din tid som revisor varit med om att vissa arbetsmoment försvunnit eller 

förändras till följd av en ökad digitalisering? 
o Om Ja: Kan du ge ett exempel? 
o Om Nej: Tror du att vissa arbetsmoment kan komma att försvinna eller 

förändras?  
 Om Ja: Vilka? 

- Upplever du att digitaliseringen har haft någon inverkan på förståelsen för de olika 
delarna i revisionen? 

o Om Ja: Hur? 
- Tror du att en viss del av grundförståelsen för revisionen kan försvinna i samband med 

en ökad digitalisering? 
o Om Ja: Vad tror du att följderna kan bli av detta? 

- Tror du att digitaliseringen kan komma att förändra revisionsyrket i framtiden? 
o Om Ja: På vilket sätt? 

- Ser du någon förändring av önskvärda kompetenser hos blivande revisor i framtiden? 
o Om Ja: På vilket sätt? 

- Finns det några moment eller delar av revisionen där du inte tror att en ökad 
digitalisering hade passat? 

o Om Ja: Vilka och varför? 
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