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Forskningsfråga: Hur kan rekryteringsprocessen komma att förändras, utifrån den 

pågående digitala automatiseringen av arbetsuppgifter inom 

revisionsbranschen? 

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur organisationer inom 

revisionsbranschen genomför sin rekryteringsprocess, samt identifiera 

vilka insikter som finns angående hur rekryteringsprocessen kan komma 

att förändras utifrån den digitala automatiseringen av arbetsuppgifter. 

Metod: Studien har utförts utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en 

abduktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre 

respondenter inom utvalda anonymiserade företag. 

Slutsats: Det går inte att fastställa konkreta förändringar som kan komma att 

utföras i företagens rekryteringsprocess. Egenskaper som förväntas bli 

viktigare i samband med förändringen nämns vara bland annat 

specialistkunskaper av komplexa ämnesområden.  
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Förord 

Ett stort tack riktas främst till de tillmötesgående respondenter som ställt upp på intervjuer för 

denna undersökning. Utan respondenterna hade inte denna studie mynnat ut i de resultat som 

erhållits. Även ett tack till handledare Esbjörn Segelod, samt de opponenter som deltagit 

under seminarierna, för de goda råd som bidragit till undersökningens slutförande.  

Med denna studie är författarnas mål att läsaren ska tillgå en förståelse för att tillgå insikter 

för eventuella framtida förändring som revisionsbranschen står inför. 

Västerås, juni 2017 

Malin Eriksson och David Olsen  
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1. Bakgrund 

Revisionsbranschen förutspås enligt Kairos Future (2015) att förändras i framtiden utifrån 

digitalisering och automatisering. Revisionsbranschen står inför många utmaningar som tar 

utgångspunkt i utvecklingen som sker i samhället och därför ställs frågan, vart är vi på väg? 

Kairos Future (2015)  har gjort en omfattande studie angående hur framtiden förväntas bli 

inom revisionsbranschen. Studien spekulerar att rådgivning och konsultarbete framöver 

kommer vara branschens stora fokus, samtidigt som arbetsuppgifter och yrkesroller inom 

revision sannolikt gradvis försvinner. Anledningen till de minskande arbetsuppgifterna är att 

teknikens utveckling har skapat digitala verktyg som kan lösa problem effektivare än 

människan. Detta leder till att arbetsuppgifter effektiviseras genom att bli digitalt 

automatiserade. Idag finns exempel på hur tjänster inom bokföring digitaliseras och 

automatiseras. Dagens industri (2016) berättar i sin artikel om företaget Bokio, vars affärsidé 

handlar om automatiserad bokföring genom att användaren scannar in sina fakturor och 

kvitton via mobilen. 

”Det här blir lite av en gamechanger på marknaden. Vi erbjuder revisions- och 

redovisningsbyråer möjligheten att slippa det manuella bokföringsarbetet och 

fokusera på mer avancerad rådgivning istället” (DI, 2016). 

Huvudpoängen i artikeln från Dagens industri (2016) angående ett skifte i produktfokus i 

branschen nämns även av Kairos Future (2015). De menar att en pågående branschförändring 

sannolikt blir mer omfattande under kommande år. Tillväxt av rådgivningstjänster inom skatt, 

bolagsrätt och juridik, följt av redovisningstjänster, finansieringsrådgivning samt 

managementkonsulttjänster, anses sannolikt vara de mest växande områdena. Idag har de fyra 

största revisionsbyråerna börjat förändra sina organisationer utifrån branschens nya 

förutsättningar, då deras rådgivningsenheter omfattar cirka en fjärdedel av alla anställda. 

Omkring en tredjedel av organisationernas intäkter beräknas komma från rådgivningsområden. 

Kairos Future (2015) menar att rådgivning sannolikt blir det mest centrala området för 

branschen i framtiden. Revisionen antas bli betydligt mindre betydelsefull, samt att den revision 

som kommer att finnas kvar till stor del kan utföras på ett automatiserat sätt. 

Att anpassa verksamheten efter marknaden är ett av de mest centrala begreppen inom 

företagsekonomi. Martins och Kato (2010) har analyserat Miles och Snows (1994) termologi 

och konkluderar att framgångsrika organisationer behåller sin konkurrenskraftiga position 

genom att lyckas anpassa och omorganisera verksamheten utifrån hur marknaden förändras. 

Två välkända namn inom företagsekonomi Michel Porter och Jay Barney pekar även på 

organisationens anpassningsförmåga för att lyckas på marknaden, utifrån olika områden inom 

företagsekonomi. Porter (1991) inom ett marknadsperspektiv, antar att ramen för en lyckad 

konkurrensstrategi sker genom ett utifrån-in perspektiv av marknadens struktur. Porter (1991) 

anser att organisationer konstant bör se över samt genomgå diverse analyserande och strategiska 

aktiviteter i syfte att anpassa verksamheten till marknadens omgivning. Barney (2002) 
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argumenterar utifrån ett resursbaserat perspektiv att organisationers interna dynamiska 

kapacitet spelar en strategisk nyckelroll. Inom detta synsätt definieras internt kapacitet att vara 

uppsättningen av unika dynamiska och komplexa korrelationer mellan verksamhetens resurser, 

kompetenser, information och organisatoriska processer, i samverkan för att skapa ett 

marknadserbjudande. Barney (2002) i likhet med Porter (1991) trots olika perspektiv 

argumenterar för att verksamheter alltid bör anpassas efter organisationens externa efterfrågan. 

Globalisering tillsammans med IT-utvecklingens framfart har skapat en hård, internationell 

konkurrens samt en mer komplex marknad inom många branscher, vilket utgjort att det blivit 

svårare för organisationer att bibehålla fortsatt lönsamma affärer på tidigare gynnsamma 

marknader (Radhika & Florence, 2016). Observationer av Kairos Future (2015) angående en 

förändrad marknad kan kopplas till Simons (2000) som menar att nya tekniska lösningar kan 

skapa oväntade förändringar som bidrar till möjligheter. Att förändra organisationsstrukturer 

kan enligt Simons (2000) ge möjligheter till att bredda och öppna upp för nya produkter och 

marknader. Oberoende av vad som förändras, kommer en justering av den nuvarande strategin 

hos företagen alltid vara nödvändig för att bevara företagets värde. 

Samtidigt som organisationsförändringar och anpassningar är ett måste för att överleva på 

marknaden, menar Burnes (2015) att studier som visar att 70 procent av samtliga 

organisationsförändrings- eller omorganisationsinitiativ inte lyckas eller endast lyckas i 

mindre grad. Grant (1991) berättar att anledningen till att tidigare stora och världsledande 

företag misslyckats med att omorganisera sig vid marknadsskiften och slutat vara 

konkurrenskraftiga, ofta beror på att de underskattat sina konkurrenter eller överskattat sin 

egen kapacitet och kundlojalitet. 

1.1 Problemdiskussion 

Revisionsbranschen består av tjänstebaserade företag som tillfredsställer kunderna via 

specialiserad kompetens och expertis. Tendenserna som beskrivs ovan angående en digital 

automatisering tillsammans med en större globalisering är förändringar som pågår nu. Kairos 

Future (2015) menar att företagen inom revisionsbranschen som bäst anpassar sig efter de 

kommande förutsättningarna kan anskaffa konkurrensfördelar. 

En kritisk aspekt för tjänsteföretag enligt Bergström (1998) är att antingen utveckla eller skaffa 

ny kompetens som tillfredsställer nuvarande och framtida marknadsbehov. Bergström (1998) 

menar att den mänskliga kompetensen är verksamheters mest betydelsefulla strategiska resurs. 

Även Grant (1991) framhäver mänskliga resurser och immateriella tillgångar som de viktigaste 

tillgångarna. Lindmark (1990) menar att saknad kompetens eller avhopp av personal med hög 

kompetens i tjänsteföretag är bekymmersamt. När exempelvis konsulter på ett företag är 

framgångsrika finns det risk att dennes klienter erbjuder en anställning, eller att konsulten väljer 

att starta en egen verksamhet. Ett sådant scenario innebär enligt Lindmark (1990) vara en 

kostsam process för tjänsteverksamheten. Dels för att organisationen investerat i konsulten, 

genom exempelvis interna utbildningar, samt att konsultens bidragande inkomstkälla till 

verksamheten går förlorad. Rekryteringsprocessen har enligt Chapman och Mayers (2015) 
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förändrats mer det senaste decenniet än tidigare. Exempelvis är inte rekryteraren platsberoende 

längre. Voskuijl (2005) menar att demografiska förändringar underlättat för anställda att byta 

arbetsplats. Ryan och Ployhart (2014) anser att nya tekniska lösningar och möjligheten till 

användning av digitala hjälpmedel har medfört att organisatorer nu kan allokera resurserna på 

ett effektivare sätt inom rekryteringsprocessen. Dels genom att nå en större pool av attraktiva 

kandidater på global nivå samt genom att mäta, analysera och sortera kandidaternas egenskaper 

med digitala verktyg. Globaliseringen har enligt Radhika och Florence (2016) medfört att 

konkurrensen på marknaden generellt blivit mer komplex, samtidigt som Kairos Future (2015) 

indikerar på att digital automatisering börjat förändra revisionsbranschen i hög grad. Från hur 

marknaden förändras måste organisationer enligt Martins och Kato (2010) agera för att 

fortfarande vara konkurrenskraftiga. Exempelvis kan företag enligt Simons (2000) använda nya 

tekniska lösningar för att skapa möjligheter. Nya tekniska verktyg medför ett behov av ny 

mänsklig kompetens och personliga egenskaper för att utveckla organisationen. Dock beskrivs 

rekrytering av ny personal som en svår, kostsam och långdragen process enligt Bergström 

(1998) och Lindmark (1990). Barber (1998) menar att sökandet efter rätt personer kräver många 

invecklade moment och synergier inom organisationen. Först ska organisationen attrahera en 

lämplig pool av sökande. Sedan ska en bedömning ske av de lämpligaste kandidaterna och 

slutligen ska kandidaterna övertygas om att acceptera erbjudandet. 

Ryan och Ployhart (2014) menar att den senaste forskningen inom rekrytering visar att 

processen fortfarande är komplex och innehåller många outforskade frågor som ännu inte 

besvarats. En central fråga är hur företag arbetar i rekryteringsprocessen för att säkerställa att 

den efterfrågade kompetensen tillhandahålls. Det är därför intressant att undersöka hur stora 

företag inom revisionsbranschen idag arbetar inom sin rekryteringsprocess, för att identifiera 

om det finns insikter eller drivkrafter till att strategiskt utveckla eller förändra bedömningar 

inom den nuvarande processen. Det är även intressant att undersöka vilka insikter och 

förväntningar som finns gällande kompetenser och personliga egenskaper, som eventuellt blir 

viktigare i samband med att tillfredsställa den framtida marknaden inom revisionsbranschen. 

Detta kommer studien att undersöka genom att besvara frågan: 

– Hur kan rekryteringsprocessen komma att förändras, utifrån den pågående digitala 

automatiseringen av arbetsuppgifter inom revisionsbranschen? 

1.2 Syfte  

Studien syftar till att undersöka hur organisationer inom revisionsbranschen genomför sin 

rekryteringsprocess, samt identifiera vilka insikter som finns angående hur 

rekryteringsprocessen kan komma att förändras utifrån den digitala automatiseringen av 

arbetsuppgifter. 

1.3 Disposition 

Dispositionen nedan ger en beskrivning över uppsatsens upplägg och vad som ingår i de olika 

kapitlen. 
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Kapitel 2: Det andra kapitlet innehåller en referensram som behandlar tidigare forskning inom 

rekryteringsprocessen hos tjänsteföretag, samt en redogörelse av den pågående förändringen 

inom revisionsbranschen. 

Kapitel 3: Det tredje kapitlet innehåller studiens forskningsdesign och argumentationer 

angående diverse val och genomföranden. 

Kapitel 4: I det fjärde kapitlet behandlas och sammanställs studiens insamlade primärdata. 

Kapitel 5: Det femte kapitlet analyserar de insamlade primärdata utifrån den analysmodell som 

presenteras i kapitel tre. 

Kapitel 6: I det sjätte kapitlet besvaras studiens syfte och fastställer vad studien har identifierat. 

Kapitel 7: I det sjunde kapitlet reflekteras studiens resultat i samband med dess 

forskningsresultat. Dessutom föreslås ett framtida forskningstema och en praktisk tillämpning 

som organisationer kan applicera i sin rekryteringsprocess. 

En intervjuguide är bifogad som bilaga sist i uppsatsen, med de intervjufrågor som ställts till 

respondenterna.  
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2. Referensram 

I följande referensavsnitt behandlas tidigare litteratur och forskning om rekryteringsprocessen, 

samt en redogörelse av den pågående förändringen inom revisionsbranschen. 

2.1 Digital automatisering inom revisionsbranschen 

Digitalisering är ett begrepp som innefattar olika samlingsnamn av diverse material som 

omformats för att kunna bearbetas elektroniskt. Termen digitalisering är ett obestämt begrepp, 

men idag syftar det till i princip allt som har med datorer att göra (Tallmo, 2013).  

Även Kairos Future (2015) tar utgångspunkt i digitalisering, men främst digital automatisering 

i sin framtidsstudie av revisionsbranschens utveckling fram till 2025. Studiens huvudargument 

till revisionens kommande minskade nytta är teknikens utveckling som beskrivs att ersätta 

arbetsuppgifter inom revision med automatiserade flöden som digitala mjukvaror kan utföra. 

Kairos Future (2015) beskriver att det redan nu finns många exempel på hur tjänster 

digitaliseras och automatiseras inom branschen. Studien berättar exempelvis att automatiserade 

revisionstjänster i USA redan blivit alltmer etablerade. Detta utförs genom att affärssystem kan 

rapportera och granska diverse data och transaktioner i realtid, i syfte att finna avvikelser direkt 

när det sker. Kairos Future (2015) menar att det finns ett starkt stöd för realtidsrapportering hos 

intressenter och att detta intresse sannolikt blir växande. Kairos Future (2015) menar även att 

finansiella myndigheter börjat ställa högre krav på organisationer, att rapporteringar från början 

ska vara korrekt utformade. Moderna digitala verktyg som stödjer löpande uppföljning gör att 

revisionens roll sannolikt får mindre betydelse i framtidens affärsverksamheter enligt 

framtidsstudien. 

Exempel av automatiserade digitala mjukvaror finns i finansbranschen. Dessa mjukvaror är 

utvecklade i syfte att identifiera och förhindra ekonomiska bedrägerier. Mjukvarorna är 

baserade på teknik som lär datorer och digitala system att finna mönster och samband bland 

transaktioner för att upptäcka diverse avvikelser. Systemen är konstruerade att lära av historiska 

och statistiska händelser för att kunna simulera förväntade framtida händelser. Sådana digitala 

mjukvaror har i finansbranschen börjat ersätta mänskligt utförande av analys- och 

handlartjänster (Kairos Future 2015). 

Utifrån sin studie argumenterar Kairos Future (2015) att liknande digitala system sannolikt 

kommer att etableras i revisionsbranschen. På samma sätt som digitala mjukvaror kan finna 

samband och avvikelser på finansiella marknader, kan de även söka igenom, granska och 

analysera verksamheters verifikationer, bokslut, attester, försäljningsdata och genomförda 

transaktioner. Mjukvaror för sådana digitala analyser har börjat utvecklas i stor grad och 

förväntas bli kostnadseffektivt framöver. 

2.2 Rekrytering 

Enligt Bergström (1998) beskrivs rekryteringsprocessen som en social praktik. Den klassiska 

synen av rekrytering har lagt vikt vid att stämma överens med individens egenskaper med den 

tilltänkta tjänstens kvalifikationer och arbetsuppgifter. Detta talas i termer av Kristof-Brown, 
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Zimmerman och Johnson (2005), vilket är en konceptuell matchning som uppstår mellan 

individen och dess arbetsmiljö när deras egenskaper är väl avstämda. Detta koncept förklarar 

hur och varför personen passar in under kraven för den tilltänkta tjänsten. I konceptet ingår 

vilka kvalitéer, egenskaper och kompetenser organisationen anser vara i behov av. När dessa 

förväntningar stämmer överens anses individen och tjänsten utgöra en god matchning. En god 

konceptuell matchning sammanfaller med att den anställde har en hög arbetsprestation mot 

dennes arbetsuppgifter. Enligt Bergström (1998) har det funnit fokus på egenskaper som 

flexibilitet, ledarskapsförmåga, sociala kompetenser och hur bra personen är på att samarbeta. 

Intresset av individens egenskaper inom rekrytering har dock skiftat fokus enligt Diaz, 

Izquierdo och Mosco (2015) till individen och dennes passform i organisationen. Individens 

passform inom organisationen handlar om kompatibiliteten och förenlighet mellan individen 

och organisationen. En individs organisatoriska matchning baseras enligt Kristof (1996) på 

kandidatens individuella värden och mål i förhållande till organisationens kultur, samt att 

individens generella egenskaper stämmer överens med viktiga organisatoriska funktioner. Att 

förstå betydelsen av individens passform i organisationen under rekryteringen, kan enligt 

Chapman och Mayers (2015) resultera till en mängd meningsfulla resultat efter anställningen. 

Rekrytering beskrivs enligt Sveiby och Risling (1986) som en investering. Under 1960-talet 

började organisationer arbeta med långsiktiga rekryteringslösningar för att undvika 

underbemanning och höga kostnader. Allt eftersom företagen utvecklades, ställdes det krav på 

att personalflödet skulle hanteras inom ekonomiska ramar. 

2.3 Identifiering av anställningsbehov 

”Work analysis”, även kallad behovsanalys, definieras som en systematisk process i syfte att 

anskaffa rätt kompetens, för att nå den målsättning som organisationen fastställt för en viss 

tjänst eller dess arbetsroll. Metoden används i syfte att genomföra en omfattande analys och 

kartläggning, som delar upp tjänstens ansvarsområden i mer detaljerade element för att 

identifiera vilka specifika personliga egenskaper och kompetenser som krävs för att individen 

ska bli framgångsrik i tjänsten. Behovsanalysen resulterar i korta drag till ett beslutsunderlag 

som arbetsgivaren kan utgå från under alla bedömningsmoment inom rekryteringsprocessen. 

Arbetsmetoden är känd och används av organisationer på världsbasis (Diaz, et al. 2015). 

Pearlman och Sánchez (2010) förespråkar också ”work analysis” eftersom den förenklar 

bearbetning av organisationers urval och gör det enklare att finna kandidater med specificerade 

egenskaper. Utmaningen är således att genomföra relevanta bedömningar och mäta individens 

egenskaper för att sedan dokumentera och koppla deras egenskaper och kompetenser med 

tjänstens definierade specifikationer. Det ska genomföras på ett grundligt och objektivt sätt med 

fokus på hela människan. Hurtz och Wright (2012) argumenterar för att användningen av 

behovsanalysen ökar verksamhetens effektivitet av rekryteringsprocessen. Guder (2012) anser 

att gränsen mellan yrkesroller och ansvarsområden i större grad sammanvävs och argumenterar 

för att organisationer fördelaktigt kan använda en behovsanalys för att sammanhängande 

koordinera rekryteringsprocessens aktiviteter. 
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2.4 Marknadsföring av arbetsplatsen 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är centralt, då det kan råda konkurrens på marknaden om 

kompetent personal. Det är viktigt att marknadsföra organisationens arbetsplats för 

arbetssökande. En viktig fråga att ställa sig som arbetsgivare är: ”Hur får vi individer att söka 

till just vårt företag?” (Prien, 1983). Erbjudna tjänsteförmåner är kända att vara viktiga 

komponenter i alla sammanhang av rekrytering för den sökande individen att ta ställning till. 

Organisationer bör enligt Schwab, Rynes och Aldag (1987) utforma sina tjänsteförmåner likt 

produkter med högt eftertraktade funktioner. Huvudsyftet med att marknadsföra arbetsplatsen 

är att attrahera relevant kompetens till organisationen. Cable och Yu (2006) menar att 

utmaningen ligger i att identifiera vilka anställningsegenskaper som sannolikt är universellt 

attraktiva, för att sedan designa ett anställningserbjudande till arbetsmarknaden. 

Komponenter som påverkar arbetssökandes beslutsprocess vid val av arbetsplats är enligt en 

meta-analys av Humphrey, Nahrgang och Morgeson (2007): 

Motivation - traditionella komponenter som att individen önskar utvecklingsmöjligheter, samt 

varierande och utmanande arbetsuppgifter. 

Sociala komponenter - den sociala arbetsmiljön innehållande en god trivsel och ömsesidig 

feedback från andra med socialt stöd i arbetet. 

Fysiska arbetsplatsen - exempelvis lön och arbetsplatsens lokalisering. Studiens resultat tyder 

på att alla dessa komponenter har en stor påverkan till den sökandes inställning till 

anställningserbjudandet. 

Komponenter som också är betydelsefulla och ingår i individens beslutsfattning enligt Rynes 

(1991) är organisationens image, storlek, förtrogenhet, rykte och bransch. Carenys (2012) 

menar att organisationer får fördelar genom att utveckla rekryteringsprogram som ger 

information till individen angående organisationens kultur och värden, eftersom det kan 

attrahera kandidater och ger dem möjlighet att identifiera sig med organisationen. Tajfel och 

Turner (1985) beskriver att social identitet är kopplat till rekrytering, utifrån att kandidaten har 

sociala aspekter som kan identifieras med organisationen. Wanous (1991) och Bergström 

(1998) menar att den arbetssökandes intresse att arbeta för företaget är minst lika betydelsefullt 

som individens kvalifikationer för arbetet. 

Enligt Ogbonna (1992) stärks företagets kultur genom att organisationer anställer likasinnade 

individer. Risken minskar även för att personalen ska uppträda med ett oönskat beteende. Detta 

är även något som Alvesson (1992) håller med om. Enligt Alvesson (1992) bör det vara 

företagsledningens och de anställdas ambition att skapa en identitet och social integration inom 

verksamheten, som är företagskulturen. Kulturen ska karakterisera vilka normer och 

värderingar som finns inom verksamheten. Kunskap, erfarenhet och ett gemensamt 

tankemönster är faktorer som ingår i företagskulturen. Det handlar om gemenskap och att det 

finns en tydlig kommunikation på arbetsplatsen och förståelse om hur verksamheten samverkar 

(Alvesson, 1992). Carenys (2012) anser att kulturen på företag har stor betydelse, i den 

bemärkelsen att de anställda kan identifiera sig med organisationen. När personalen känner en 
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samhörighet till verksamheten, bidrar det till att de känner en form av motivation på 

arbetsplatsen. Det leder till förståelse för verksamheten. 

Braddy, Meade och Kroustalis (2006) fann i sin studie att anställningsannonser som återspeglar 

organisationens kultur och betonar verksamhetens sociala ansvar, kan leda till större 

kandidatpooler. Det är positivt eftersom organisationen då har möjlighet att vara mer selektiv i 

rekryteringsprocessen om det finns fler sökande. Organisationer bör ta hänsyn för att identifiera 

egna och meningsfulla dimensioner inom organisationen som potentiella sökanden kan 

utvärdera. Organisationer kan öka effektiviteten i sina rekryteringsförfaranden genom att förstå 

deras organisationskultur och använda den. Townley (1994) menar att utveckla en stark 

företagskultur och att finna rätt individer till företaget har blivit allt viktigare. 

2.5 Intervjumetodik 

Den mest vanliga formen för interaktion mellan arbetsgivaren och arbetssökanden är en 

arbetsintervju. Intervjuaren har möjligheten att påverka vad som presenteras under mötet med 

den arbetssökande. Något som kan påverka den arbetssökande, är intervjuaren i sig, vars 

beteende kan influera den som blir intervjuad om intresset för företaget. Därför kan en 

anställningsintervju påverkas av tillfälligheter och personkemi (Hollway, 1984). 

På senare tid anses intervjuaren kunna ta hänsyn till subjektiva aspekter vid 

anställningsintervjuer och minska kraven på objektivitet. Den ideala anställningsintervjun 

handlar om att den som intervjuar och den arbetssökande tar och ger lika mycket, att det ska 

vara ett ostrukturerat samtal. Den arbetssökande bör även få en realistisk bild av arbetsplatsen 

och arbetsuppgifterna, bland annat genom att visa individen vilken miljö som han eller hon 

kommer vara verksam inom. Detta för att motverka personalomsättningar och att den 

arbetssökande ska trivas (Hintze, 1990). Semi-strukturerade intervjuer är den 

anställningsintervjuform som används i nästan alla val av sammanhang, eftersom frågorna kan 

justeras för att passa efter specifika kompetenser. Författaren föreslår att när företaget 

exempelvis söker innovationspotential, kan rekryteraren styra intervjun för att få information 

om sökande om sina tidigare insatser och framgångar inom innovation, samt om sin egen 

uppfattning om hur kreativa de anser sig vara (McEntire & Greene-Shortridge, 2011). 

Enligt Hollway (1984) är frågan som ställs vilka metoder, principer och tester som bäst lämpar 

sig för att urskilja vilka personer som stämmer överens med organisationens behov av 

kompetens. Det räcker enligt Hollway (1984) inte med personliga intervjuer för att säkerställa 

att personen är rätt för tjänsten. Det kan bero på flera olika faktorer, bland annat att personen 

själv inte är säker på vad hon eller han vill. 

2.6 Testverktyg 

Enligt Bergström (1998) utvecklades under 1980-talet tester som formades i syfte att urskilja 

och avbilda de arbetssökandes intelligens, kompetens, personlighet, motivation, 

samarbetsförmåga och ambition. Metoder utvecklades även för att kunna dra slutsatser om 

individers attityder och beteende. Exempelvis hur personen beter sig i olika situationer och 
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miljöer, samt att se vilken personlighetsprofil personen har för att kunna stämma överens med 

organisationens värderingar och normer. Enligt Townley (1994) kan verktyg bland annat visa 

vilka egenskaper och drivkrafter som finns hos personen och ett rationellt val kan göras för att 

säkerställa att rätt individ rekryteras. Bergström (1998) beskriver att effektiviteten av 

rekryterings- och urvalsmetoder bedöms utifrån hur väl de tillgodoser målet som företaget har, 

baserat på de flesta studier om rekrytering. 

Totalt deltog 1197 HR-chefer i en studie av testmetoder inom rekryteringsprocessen gjord av 

Ryan et al. (2015). Omkring 60 procent av de tillfrågade nämnde att deras organisationer ofta 

använder olika typer av test i sina urval. Även tidigare forskning visar tydligt att användning av 

testverktyg inom organisationers rekryteringsprocess är populärt och används i större grad av 

organisationer i Europa. 

Potočnik, Anderson och Latorre (2015) menar att testverktyg används i syfte att mäta 

egenskaperna och kompetenserna hos kandidaterna som organisationen söker. 

Organisationerna har möjlighet att forma testverktygen efter de identifierande behoven. 

Exempelvis om organisationen söker efter kandidater med innovationspotential, kan 

testverktygen formas efter kreativitet och innovationsrelaterade dimensioner. Det kan ge 

riktlinjer om hur kreativa de arbetssökande är. Bauer, Nikolau och Truxillo (2015) menar att 

organisationen behöver precisera vilken uppsättning av kunskap, egenskap och kompetens som 

behövs för att genomföra ett arbete och utforma testverktygen efter de behov som identifierats, 

istället för att endast utföra tester efter generella funktioner som eventuellt inte är relevanta att 

mäta. 

Studien av Ryan et al. (2015) visar att användningen av testverktyg används på olika sätt av 

organisationer inom deras rekryteringsprocesser för att bearbeta urvalet. Kandidaternas 

testresultat används antingen genom att kombinera provresultat tillsammans med en 

intervjubedömning eller genom att använda tester som ett första urval innan en intervju. Den 

förstnämnda beskrivningen kan också benämnas som ett Assessment Center. 

Testverktyg som är vanliga att använda inom rekryteringsprocessen är test av analytisk 

förmåga, personlighetstest och situationsbedömningstester. Potočnik et al. (2015) menar att 

mätning av analytisk förmåga är en av de mest konsekventa och starkaste förutsägelserna för 

arbetsprestation. Även Bauer et al. (2015) menar att intelligens och analytisk förmåga har varit 

och kommer att fortsätta vara en av de viktigaste enskilda variabler som organisationer söker i 

rekryteringsprocessen. 

Situationsbedömningstester och arbetsprover används effektivt för att se kandidaternas 

beteende och agerande, vilket sker genom att utforma en uppsättning av arbetsrelaterade 

situationer eller scenarier med ett problem eller dilemma, som kräver att individen har konkreta 

egenskaper och kompetenser. Exempel på hur olika egenskaper bedöms kan vara att hålla 

presentationer, eller simulering av rollspelsövningar där kandidaterna har i uppgift att finna 

lösningar på övningsproblemen (Potočnik et al., 2015). 
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2.7 Kritik mot rekryteringsprocessen 

Diekman och Köning (2015) menar att rekryteringsprocessen kan behandlas på ett effektivare 

sätt. De anser att individens uppmärksammade bidragande fördelar, nackdelar och möjligheter 

av utveckling inte analyseras på ett tillräckligt bra sätt. De menar att rekryterare inte har 

kännedom om kvaliteten av själva hanteringen, utan endast tar hänsyn till sammanställda 

rapporter i urvalsprocessen. Dessutom koncentreras det starkt på dimensionsbaserade tester 

utan att se helheten av personen, vilket gör att en god kandidat ofta går förlorad. Att utgå och 

mäta specificerat är viktigt, men samtidigt måste rekryteraren också ta hänsyn till andra 

förmågor och helhetsbilden eftersom komplexiteten på arbetsplatsen växer. Ryan et al. (2015) 

menar att fortsatt dokumentation och kommunikation av värdet för tester borde vara i fokus för 

forskning och framtida praxis. I synnerhet kan förbättrad kommunikation om den inkrementella 

giltigheten av tester vara viktigt. 

2.8 Sammanfattning av teori 

Bergström (1998) benämner rekrytering som en social praktik och Kristof-Brown, Zimmerman 

och Johnson (2005) beskriver att rekryteringsprocessen handlar om att finna en konceptuell 

matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Detta genomförs genom att personens 

kompetenser och egenskaper passar in under kraven för den tilltänkta tjänsten. Bedömningen 

utgår från kvalitéer, egenskaper och kompetenser organisationen identifierat vara i behov av. 

Enligt Kristof (1996) och Diaz et al. (2015) har det blivit viktigare att individen ska passa in 

organisationens kultur. Att förstå betydelsen av individens passform i organisationen under 

rekryteringen, är relaterat till en mängd meningsfulla resultat efter anställningen enligt 

Chapman och Mayers (2015). Organisationers sökande och bedömningar av arbetssökande 

genomförs med hjälp enligt Diaz et al. (2015) och Pearlman och Sánchez (2010) av en utarbetad 

behovsanalys som identifierat vilken kompetens som krävs för att nå den målsättning 

verksamheten fastställt för en viss tjänst eller arbetsroll. Hurtz och Wright (2012) menar att en 

behovsanalys kan maximera verksamhetens effektivitet om rekryteringsprocessen. 

Townley (1994) menar att utveckla en stark företagskultur och att finna rätt individer till 

företaget har blivit allt viktigare. Prien (1983) anser att det är viktigt att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare eftersom det kan finnas konkurrens på marknaden om kompetent personal. 

Marknadsföring av arbetsplatsen genomförs enligt Cable och Yu (2006) för att finna relevant 

kompetens till organisationen. Utmaningen är att designa anställningserbjudandet korrekt för 

den önskade målgruppen av arbetssökande. Humphrey, Nahrgang och Morgeson (2007) menar 

att arbetssökandes beslutsprocess påverkas av arbetsgivarens och tjänstens motiverande, sociala 

och fysiska egenskaper. Organisationens image, storlek, förtrogenhet, rykte och bransch är 

också viktiga komponenter den arbetssökande tar ställning till enligt Rynes (1991). 

Braddy et al. (2006) menar att anställningsannonser som belyser organisationers kultur och 

betonar verksamhetens sociala ansvar, kan leda till större kandidatpooler då kandidater kan 

identifierar sig med organisationen. Tajfel och Turner (1985) beskriver att det finns social 

identitet kopplat till rekrytering. Wanous (1991) menar även som Bergström (1998), att den 

arbetssökandes intresse att arbeta för företaget är minst lika betydelsefullt som individens 
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kvalifikationer för arbetet. När personen enligt Carenys (2012) känner en samhörighet till 

verksamheten, bidrar det till att personen känner en form av motivation på arbetsplatsen. 

McEntire och Greene-Shortridge (2011) menar att semi-strukturerade intervjuer är 

användbara eftersom frågorna kan formas för att finna specifika kompetenser. Hollway (1984) 

menar det inte räcker med personliga intervjuer för att säkerställa att personen är rätt för 

tjänsten. Enligt Ryan et al. (2015) är diverse testverktyg vanliga att använda i 

rekryteringsprocessen i syfte att mäta egenskaperna och kompetenser, samt bearbeta urvalet. 

De vanligaste verktygen enligt Potočnik et al. (2015) beskrivs vara test av analytisk förmåga, 

personlighetstester och situationsbedömningstester. Diekman och Köning (2015) menar att 

rekryteringsprocessen kan behandlas på ett effektivare sätt, då koncentreras det starkt på 

dimensionsbaserade tester utan att se helheten av personen. Det gör att en god kandidat ofta 

går förlorad.  
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3. Metod 

Nedan följer argumentation och beskrivning av studiens tillvägagångssätt för att besvara 

studiens syfte.  

3.1 Vetenskapligt angreppssätt  

Enligt Bryman och Bell (2013) används ett deduktivt, induktivt eller abduktivt angreppsätt av 

hur forskningsansatser besvaras. I denna studie har en abduktiv ansats valts i syfte att skapa 

förklarande insikter av studiens syfte. Valet av en abduktiv ansats i studiens forskningsdesign 

ansågs skapa en logisk förklaring och struktur i analyserandet av studiens primärdata. Litteratur 

har använts i avsikt att skapa relevanta intervjufrågor till att skaffa kunskap om respondenternas 

rekryteringsprocess, samt perspektiv av en pågående och kommande förändringar av 

branschen. Litteratur har också använts för att koppla studiens identifierade 

rekryteringsprocesser till befintlig teori. Genom att analysera organisationernas 

rekryteringsprocess med befintlig litteratur fanns idén att identifiera konkreta moment inom 

respondenternas rekryteringsprocess som i framtiden kan komma att förändras utifrån den 

digitala automatiseringens påverkan. På det sättet kan teorin utvecklas tillsammans med 

respondenternas insikter av fenomenet. 

3.2 Insamling av primärdata och genomförandet av undersökningsmetoden 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsdesign. Kvalitativ forskning och dess metoder är 

enligt Alvesson och Deetz (2000) ofta baserade på induktiva angreppsätt. Detta för att skapa 

tolkningar och förstå en socialt konstruerad verklighet med utgångspunkt i det perspektiv den 

sociala verkligheten undersöks från. Enligt Seymour (1992) används kvalitativa metoder för att 

skapa en bild av det valda problemområdet samt undersöka och generera kunskap från studiens 

valda fenomen. Enligt Starrin och Svensson (2011) handlar kvalitativ forskning om att försöka 

skapa en helhet av fenomenet från att undersöka fenomenets struktur och företeelser. Valet av 

en kvalitativ undersökningsmetod valdes eftersom studiens syfte baseras på insikter. En 

kvalitativ forskningsmetod ansågs mest relevant för att samla in och bearbeta respondenternas 

insikter. 

De primärdata som uppsatsen baseras på är tre stycken semistrukturerade intervjuer på de tre 

största företagen i revisionsbranschen i Västerås, baserat på antal anställda. Intervjuernas syfte 

var att undersöka hur rekryteringsprocessen ser ut i företagen, samt att utifrån digitaliseringens 

påverkan på branschen se eventuella framtida förändringar. Intervjuer har använts i denna 

uppsats då det ansågs vara den bäst lämpade metoden för att besvara studiens forskningsfråga. 

Bryman och Bell (2013) anser också att intervjuer är den mest användbara metoden inom 

kvalitativ forskning. Trost (2010) menar att en kvalitativ metod utifrån intervjuer kan skapa 

förståelse och tolkningar om intervjuobjektets insikter och resonemang av fenomenet, som var 

denna studies syfte. 

I en semistrukturerad intervju behöver inte intervjufrågorna ställas i ordningsföljd (Bryman & 

Bell, 2013). Intervjuguidens ordningsföljd av frågorna har inte alltid följts och har ibland 
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varierat utifrån hur intervjun formats. Väsentliga följdfrågor har ställts. Huvudanledningen till 

varför semistrukturerade intervjuer valdes var för att erhålla en djupare diskussion av studiens 

undersökningsteman med respondenten. Detta i syfte att frigöra ytterligare insikter inom ämnet. 

Intervjufrågorna som ställdes var öppna, för att respondenten skulle ha möjligheten att svara 

valfritt. Öppna frågor ställdes även för att respondenterna inte skulle vara styrda. 

Den första intervjun genomfördes den 11 april klockan 10.00 på företagets lokala kontor. 

Respondenten arbetar som HR-ansvarig och har arbetat som revisor. Respondenten till den 

andra intervjun, som genomfördes den 20 mars klockan 13.30, är revisor samt delägare av det 

lokala företaget och har hand om rekryteringsprocessen lokalt. Även denna intervju skedde på 

företagets lokala kontor. Den tredje och sista intervjun genomfördes den 30 mars klockan 11.45 

i hemmet hos respondenten, då denne var föräldraledig. Respondenten arbetar vanligtvis som 

revisor och är ansvarig i rekryteringsprocesser hos företaget. Samtliga intervjuer ägde rum i 

Västerås. Varje intervju med respondenten pågick under ungefär en timme och en mobiltelefon 

användes som hjälpmedel för att spela in intervjun. Intervjuerna spelades in med tillåtelse av 

respondenterna. 

De tre respondenterna erhöll samma frågor under intervjun, men ordningsföljden blev 

annorlunda under intervjuernas gång. Varje intervju inleddes med att fråga om respondentens 

roll inom företaget, bakgrund och namn. Detta är något som Bryman och Bell (2013) 

förespråkar, för att under intervjuns gång placera respondentens svar i ett sammanhang. I detta 

fall inom revisionsbranschen. 

Transkriberingsprocessen startade efter att intervjuerna genomfördes, för att erhålla en 

fullständig redogörelse av respondenternas svar. Transkribering användes för att väsentlig 

information inte skulle förloras som var relevant för undersökningen. 

3.3 Val av företag och respondenter 

Vid företagsval genomfördes en avgränsning, då det var tjänsteföretag inom revisionsbranschen 

som var relevanta till denna studie. Uppsatsen handlar om rekryteringsprocessen och därför 

valdes anställda med inblick i rekryteringsprocessen och revision ut till respondenter på varje 

företag.  Företagen som använts till denna studie är tre av de största i Västerås i 

revisionsbranschen. Företagen är anonyma för att konkurrenter inte ska ta del av respektive 

företags rekryteringsstrategi. Uppsatsen grundas i arbetsgivarens perspektiv på 

rekryteringsprocessen. 

3.4 Tematisk analys 

Den metod som använts i denna undersökning för att analysera den kvalitativa datainsamlingen 

är tematisk analys, som är en vanlig metod enligt Bryman och Bell (2013). Metoden valdes 

eftersom den skapar en utförlig översikt av den insamlade empirin och kan på ett strukturerat 

sätt bearbetas för att besvara studiens forskningsfråga. Även Braun och Clarke (2006) menar 

att en tematisk analys är effektiv vid analys av insamlad data i kvalitativa forskningsstudier. De 

teman som behandlas är ”organisationens nuvarande rekryteringsprocess”, ”den förväntande 
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förändringen av digital automatisering i revisionsbranschen” och ”organisationens framtida 

rekryteringsprocess”. De två första temana baseras på referensramens beskrivningar av 

rekryteringsprocessen och revisionsbranschens förändring utifrån digitalisering och 

automatisering. Det sista temat syftar till att få respondenternas insikter av hur deras 

rekryteringsprocesser kan se ut i framtiden. Genom att bryta ner frågeställningen till 

undersökningsteman, kunde insikter och viktiga resonemang identifieras till varför och hur de 

lokala organisationerna kan komma att förändra sin rekryteringsprocess i framtiden. 

I temat ”organisationens nuvarande rekryteringsprocess” behandlas data om varje organisations 

nuvarande rekryteringsprocess. Syftet var att analysera hur de undersökta organisationerna 

genomför sin rekryteringsprocess för att säkerställa att rätt kompetens tillförs verksamheten. 

I temat ”den förväntande förändringen av digital automatisering i revisionsbranschen” 

behandlas förändringen i revisionsbranschen. Syftet var att analysera hur respondenterna anser 

att den digitala automatiseringen har och kommer att påverka deras och andra organisationer 

inom revisionsbranschen i framtiden. 

I temat ”organisationens framtida rekryteringsprocess” behandlas respondentens insikter till hur 

respektives organisation kan utveckla eller förändra sin rekryteringsprocess i samband med den 

pågående digitala automatiseringen som förändrar branschen. 

3.5 Operationalisering 

Utifrån referensramen, som innehåller tidigare forskning av rekryteringsprocessen och 

argumentation angående revisionsbranschens förändring, skapades relevanta intervjufrågor i 

syfte att ta del av respondenternas perspektiv och tankegångar. Samtliga intervjufrågor 

formades i syfte att skapa förståelse och tillhandahålla kunskap för att besvara studiens 

huvudfråga. Nedanför förklaras hur samtliga intervjufrågor operationaliseras från studiens 

referensram. 

3.5.1 Tema 1: Organisationens nuvarande rekryteringsprocess 

I kapitel 2.3 diskuteras utformandet av en behovsanalys som att vara en systematisk process i 

syfte att anskaffa rätt kompetens, för att nå den målsättning som organisationen fastställt för en 

viss tjänst eller arbetsroll. Metoden skapar ett beslutsunderlag i syfte att göra ett relevant urval 

av sökande kandidater. För att undersöka om och hur verksamheterna använde en sådan eller 

liknande arbetsmodell i sin rekryteringsprocess, ställdes följande frågor: 

– När organisationen söker medarbetare, finns det på förhand specifika personliga egenskaper 

organisationen söker utifrån tjänsten som ska tillsättas? 

– Hur utför organisationen en behovsanalys? 

I kapitel 2.4 diskuteras det varför det är relevant för verksamheter att marknadsföras gentemot 

arbetssökande. Huvudsyftet argumenteras vara att skapa ett större urval av kompetens. Att vara 

en attraktiv arbetsgivare är centralt och organisationer marknadsför arbetsplatsen och 
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anställningserbjudanden för att finna rätt kandidat. Organisationer antas skapa fördelar genom 

att utveckla rekryteringsprogram som ger information till individen angående organisationens 

kultur och värden, eftersom det ger möjlighet till kandidaten att identifiera sig med 

organisationen. Från följande diskussion är det relevant att få verksamheternas syn om hur de 

resonerar om marknadsföringen av deras arbetsplats genom frågan: 

– Hur arbetar organisationen för att marknadsföra verksamheten som arbetsplats? 

Utifrån hela referenskapitlet diskuteras det genomgående om rekryteringsprocessen. Olika 

rekryteringsmetoder och resonemang om diverse testverktyg beskrivs och förklaras. Efter den 

kunskapsinblick som referensramen skapade, har följande frågor skapats för att tillhandahålla 

de intervjuade respondenternas syn och insikter av deras organisations rekryteringsprocess: 

– Hur fungerar rekryteringsprocessen? Beskriv gärna. 

– Hur mäts de personliga egenskaper och kompetenser som organisationen söker i 

rekryteringsprocessen? 

– Hur viktigt är det att den arbetssökandes intressen stämmer överens med företagskulturen? 

– Genomförs det en gemensam bedömning från tester, intervjuer och referenser? Hur? 

– Vilken del av rekryteringsprocessen anses vara mest kritisk? 

I kapitel 2.7 diskuteras kritik mot diverse urvalsmetoder inom organisationers 

rekryteringsprocesser. Exempelvis beskrevs det att testverktyg inte nödvändigtvis är kopplade 

till någon teori om intelligens, att rekryteringsansvariga inte har eller har undermålig kompetens 

att utföra de nödvändiga bedömningarna för relevanta resultat. För att få en förståelse av vad 

respondenten anser att verksamheten kan förbättra eller utveckla i sin rekryteringsprocess 

ställdes frågan: 

– Vilka svagheter anses finnas i den nuvarande rekryteringsprocessen? 

3.5.2 Tema 2: Den förväntande förändringen av digital automatisering i 

revisionsbranschen 

I kapitel 2.1 presentar Kairos Future (2015) från sin studie hur de spekulerar att digital 

automatisering förväntas förändra revisionen, utifrån ett större spektrum av digitalt 

automatiserade arbetsprocesser som antas ersätta den mänskliga arbetskraften inom revision. 

Kairos Future (2015) ger exempel på hur detta kan genomföras och hur det redan påbörjats. 

Med denna information att tillgå var tanken att fråga respondenterna hur deras syn av hur digital 

automatisering har påverkat och kommer att påverka branschen framöver genom följande 

frågor: 

– Hur förutspår ni att den digitala automatiseringen kommer att påverka framtiden och 

revisionsbranschen? 

– Hur mycket anser ni att den digitala automatiseringen påverkat organisationen redan nu? 

– Har organisationen förberetts på den kommande förändringen av digital automatisering? 
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3.5.3 Tema 3: Organisationens framtida rekryteringsprocess 

När respondenten beskrivit verksamhetens rekryteringsprocess samt berättat och utvecklat 

synen på hur den digitala automatiseringen kommer att påverka revisionsbranschen och deras 

organisation, användes respondentens tidigare resonemang för att diskutera hur verksamheten 

kan komma att agera i framtida rekryteringsprocesser genom följande frågor: 

– I och med att den digitala automatiseringen förutsägs ta över vissa arbetsuppgifter inom 

revision, vilka arbetsuppgifter kommer det bli mer fokus på i framtiden och vilka försvinner? 

– Vilka personliga egenskaper ses som mest eftertraktade idag inom revision? 

– Vilka personliga egenskaper förutspår ni kommer bli mer eftertraktade i framtiden inom 

revision? 

– Hur kan organisationen komma att förändra den nuvarande rekryteringsprocessen, utifrån att 

anskaffa de personliga egenskaper och kompetenser som ni förutspår kommer att bli viktigare 

inom revision i framtiden? 

3.6 Analysmodell 

Med kännedom och förståelse om organisationernas rekryteringsprocess, respondenternas syn 

av vilken förändring som digital automatisering av arbetsuppgifter har och förväntas medföra, 

kunde ett resonemang formas över vilka kompetenser som antas bli viktigare för organisationer 

i revisionsbranschen i framtiden. Genom att använda en tematisk analysmodell har diverse 

likheter och skillnader identifierats av respondenternas uppfattningar i organisationernas 

nuvarande rekryteringsprocess, som analyserats och diskuterats. Även en logisk struktur av 

förväntningar som förändringen av digital automatisering medför inom revisionsbranschen, 

samt insikter av hur organisationernas rekryteringsprocess kan komma att förändras har även 

analyserats. På det sättet har en identifikation av ståndpunkter, fragment och resonemang om 

hur rekryteringsprocessen kan komma att förändras utifrån respondenternas insikter kunnat 

appliceras till revisionsbranschen. Att analysen skett tematiskt har skapat möjligheten att få en 

djupare nivå av argumentationen angående hur, vad och varför organisationerna kan komma att 

utföra diverse förändringar i sin rekryteringsprocess framöver. 
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Figur 1: Illustration av analysmodell, egenproducerad. 

3.7 Teoretisk datainsamling 

En betydande del av uppsatsen är insamlingen av litteratur. En litteraturgenomgång har 

genomförts för att få kunskap om den forskning som redan finns inom ämnet. Sökord som 

användes var: employee recruitment, recruitment methods, selection, change, digital 

automation. Litteratursökningen har skett via diverse sökmotorer som finns tillgängliga via 

Mälardalens högskolas bibliotek. De sökmotorer som användes var Google Scholar och 

Discovery. Litteratur i bokform har även använts till litteraturgenomgången och lånats via 

Mälardalens högskolas fysiska bibliotek. 
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3.8 Undersökningens trovärdighet 

Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse behandlas nedan, 

för att säkerställa undersökningens trovärdighet och kvalitet. 

3.8.1 Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2013) menar att resultatet ska rapporteras till de berörda individerna, för att 

de ska kunna bekräfta att den information de delgivit har uppfattats korrekt. Efter att 

intervjuerna genomförts, skickades därför det sammanställda intervjuresultatet till de tre 

respondenterna på de tre företagen. Detta för att respondenterna skulle ha chansen att ge 

synpunkter på materialet, om något har uppfattats eller tolkats felaktigt i intervjumomentet. 

Något som bidrog till tillförlitligheten i empirin och analysen, är att intervjuerna fanns inspelade 

och att intervjuerna är transkriberade. Författarna kunde då säkerställa att ingen information 

misstolkats, om informationen skulle vara felaktig. 

3.8.2 Överförbarhet 

Denna studies resultat kan i viss mån tillämpas i andra sammanhang. Exempelvis om andra 

branscher inom tjänsteverksamhet påverkas av digital automation på ett sätt som gör att 

manuella arbetsuppgifter ersätts med digitala automatiserade verktyg. Studien är baserad på 

respondenternas förväntningar av förändringens påverkan i revisionsbranschen. Därför kan 

studiens resultat endast användas som en liknelse med andra studier som genomför liknande 

undersökningar inom branscher i tjänsteverksamheter. 

En noggrannhet av metoden och operationaliseringen har motiverats väl, för att tydliggöra hur 

studien har genomförts. Intervjuguiden finns som bilaga, som innehåller de intervjufrågor som 

ställts till respondenterna. 

3.8.3 Pålitlighet 

Reliabilitet och validitet benämns som pålitlighet i kvalitativ forskning enligt Bryman och Bell 

(2013). Det finns en tydlig redogörelse för hur forskningsprocessen fortlöpt, i och med studiens 

problemformulering, analysering av data och val av respondenter. Studiens forskningsdesign 

och operationaliseringen har motiverats, för att tydliggöra vad studien avser att undersöka samt 

hur studien har genomförts. Intervjuguiden finns som bilaga, som innehåller de intervjufrågor 

som ställts till respondenterna. 

3.8.4 Konfirmering eller bekräftelse 

Den referensram som studien grundats på, är styrkta med vetenskapliga källor. Ett granskande 

synsätt av utgivare och förlag har även tillämpats, som Bryman och Bell (2013) påpekar. 
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4. Intervjuresultat 

Respondenterna i respektive företag redogör nedan för sina insikter av rekryteringsprocessen 

och revisionsbranschens kommande förändringar, utifrån den lokala verksamheten i Västerås. 

Följande empirikapitel har delats in i tre olika avsnitt vid respektive företag: organisationens 

nuvarande rekryteringsprocess, den förväntande förändringen av digital automatisering i 

revisionsbranschen och organisationens framtida rekryteringsprocess.  

4.1 Företag 1 

Respondenten arbetar som HR-ansvarig på företaget i Västerås och är även revisor. Intervjun 

genomfördes den 11 april på kontoret i Västerås. 

4.1.1 Organisationens nuvarande rekryteringsprocess 

Verksamhetens nuvarande rekryteringsprocess börjar med att företaget gör en behovsanalys för 

att se om rekrytering är nödvändig. När en rekrytering sker beror det på att verksamheten är i 

behov av ny kompetens eller expanderar och behöver tillgå fler mänskliga resurser. 

Organisationens HR-avdelning är med i processen angående bedömningen av hur behovet med 

en rekrytering ska lösas. Företaget har en äskande process gällande rekryteringen. 

Rekryteringarna måste vara väl motiverade till högre chefer som tar beslut tillsammans med 

organisationens HR-avdelning om en rekrytering är nödvändig eller inte. 

Rekryteringsansvariga motiverar om ny personal behövs, samt vilken profil som är av intresse. 

När ett godkännande av en ny rekrytering beslutats, startar processen. 

I företagets kravprofil ingår en beskrivelse av vilka 

funktioner eller egenskaper som lämnat gruppen, detta i 

syfte att komplettera eventuell förlorad kompetens på bästa 

möjliga sätt. Det genomförs en konkret diskussion om 

vilket behov som finns, som sedan mynnar ut i en mätbar 

kravprofil. Kravprofilen visas i figur 2, föreställer en 

pyramid med potential i det första steget, erfarenheter i det 

andra steget, kunskaper i det tredje steget och beteende i 

det fjärde steget. 

 

Figur 2: Illustration av kravprofilen som företaget använder för att mäta olika egenskaper hos individer, 

egenproducerad. 

Företaget söker efter lämpliga erfarenheter som kan passa den roll som eftersöks. En bedömning 

som genomförs handlar bland annat om en person med tidigare relevanta erfarenheter behövs 

eller om en nyutexaminerad person klarar rollens kriterier. Företaget specificerar också vilka 

dokumenterade kunskaper personen ska inneha eller behöver anskaffa. 
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En viktig aspekt handlar om personens potential att växa inom företaget. Respondenten i 

organisationen menar att erfarenhet och potential är det som främst yttrar sig i kompetens. 

Kompetenser är ofta det som uttrycks i beteende och agerande. Respondenten menar att de 

väger in kandidatens personlighet exempelvis den sociala stilen, för att bedöma om individen 

passar i den kommande rollen och arbetsgruppen. När processen att kartlägga kravprofilen är 

färdig sker ett urval av sökande till intervjuer. Företaget använder testverktyg som skickas till 

utvalda kandidater för att göra ett mindre urval. Att använda tester är ett relativt nytt 

angreppssätt för företaget, dessa fungerar som ett hjälpverktyg till urvalet för intervjuer. Testet 

som skickas är ett analytiskt test som mäter förmågan hos individerna att se samband och lösa 

problem utifrån olika förutsättningar. Beroende på vilken tjänst det handlar om, specificerar 

organisationen olika egenskaper och kompetenser i sina kriterier. 

I testverktyget finns 15 olika möjliga beteenden och ageranden. Fyra till sex beteenden och 

ageranden väljs ut av rekryteraren som de viktigaste för den specifika tjänsten som ska tillsättas. 

När testet har genomförts går det att utläsa en procentuell matchning av kandidatens resultat i 

förhållande till den kravprofil som skapats. De områden som beskrivs i testverktyget är 

affärsmässighet, relationer, samarbete och initiativtagande. Ett annat test som också används 

som ett komplement till företagets analytiska test, bedömer kandidaternas personlighet. 

Personlighetstestet består av 200 frågor. I testet finns fem olika delar. Dessa mäter 

kandidaternas målmedvetenhet, flexibilitet, anpassningsbarhet, riskmedvetenhet, hur 

strukturerad personen är och hur denne prioriterar. Även om personen är självkritisk och öppen.  

I personlighetstestet går det att mäta och jämföra variabler med andra sökande utifrån deras 

svar. Varje kandidats resultat ställs mot en normgrupp som finns på en normalfördelningskurva 

som rekryterarna utgår från. Respondenten trycker på målmedvetenhet och balans som två 

skalor där prestationen gynnas av att vara i den övre delen av mätskalan. Om en individ är 

strukturerad beräknas personen även vara målmedveten och ihärdig. Om en individ har tilltro 

och är mindre orolig har personen lättare att hantera nya situationer och förändringar. Att vara 

emotionellt stabil anses gynna arbetsprestationen. Efter att testerna genomförts kallas utvalda 

kandidater till en första intervju. I denna intervju diskuteras kandidatens cv och historik i syfte 

att lära känna personen. Vid urvalets bearbetning försöker rekryteringsansvariga bedöma 

kandidatens helhetliga förmåga, exempelvis kan betyg påverka till en viss del. Om en individ 

har bra betyg ser verksamheten på hur personen har fördelat sin tid genom resten av dennes cv. 

Om personen inte har arbetat, inte varit med i sociala sammanhang eller haft andra tidskrävande 

sysslor, utan istället tillägnat all sin tid till studier, finns en förklaring till de bra betygen. Även 

tvärtom, har en individ medelmåttliga betyg samtidigt som personen varit aktiv i andra 

sammanhang vid sidan av skolan, är det ett beteende som företaget kan vara intresserade av. 

Färre kandidater väljs ut till en andra intervju. Här sker en analys av kandidatens personlighet 

utifrån det genomförda personlighetstestet. I det andra intervjumomentet används en metod som 

kallas STAR. Där ombeds personen att beskriva en situation, en target (vad som ska uppnås 

och i vilket sammanhang), en action (personens agerade) och slutligen hur resultatet blev av 

kandidatens agerande. På det sättet anser respondenten att företaget får en konkret bild av 

kandidatens handlingssätt inom olika områden som är av intresse. Respondenten menar även 
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att yrkesrollen handlar om att arbeta efter prioriteringar. Eftersom varje uppdrag är unikt bör 

aktiva val genomföras och kunna prioriteras. Företaget försöker att rekrytera långsiktigt då varje 

anställd anses vara en stor investering. I rekryteringsmomentet försöker verksamheten få en 

uppfattning om individens framtida vision genom att exempelvis ställa frågan: ”Hur ser du på 

din framtid om fem till tio år?” Svaret på denna fråga anser organisationen ge en god känsla om 

hur karriärsdriven personen är. 

Verksamheten har alltid försökt sträva mot självförsörjning i sin kompetensbas, där det 

konsekventa långsiktiga målet har varit att anställa juniora-individer för att sedan motivera och 

utveckla individerna till mer omfattande och specialiserade arbetsuppgifter. Verksamheten ser 

varje rekrytering som en stor investering och har därför skapat en kultur för att minska totala 

rekryteringskostnader, då rekryteringsprocessen anses vara en stor utgiftspost. Verksamheten 

har synliggjort en karriärtrappa inom revision som tydligt redogör att det finns 

utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för att ta steget till att bli auktoriserad revisor eller 

uppdragsledare. Respondenten menar att en stor faktor till lönsamhet är chansen att utveckla 

medarbetare till att bli fullt funktionella och fungerande i sina roller. Det finns även en kultur 

inom organisationen där det förväntas att medarbetarna utvecklas. Organisationer önskar att 

behålla sina medarbetare och förväntar att de utvecklas inom företaget. Verksamheten når ut 

till sin potentiella målgrupp genom olika typer av anställningsannonsering, ofta digitala forum 

som sociala medier. Verksamheten arbetar också med att synas för att stärka och marknadsföra 

varumärket. Verksamheten vill framstå i positiva sammanhang, i syfte att ses som ett attraktivt 

val på arbetsmarknaden. 

4.1.2 Den förväntande förändringen av digital automatisering i revisionsbranschen 

Med digitaliserings- och automatiseringsverktyg inom branschen anses det snart inte behövas 

många som är ansvariga eller delaktiga i löpande redovisning eller bokföring på samma sätt 

som tidigare, eftersom digitala verktyg i större grad kommer att utföra, granska och 

sammanställa verksamheters transaktioner. Efterfrågan av sådana tjänster beräknas att minska. 

Respondenten menar att det istället kommer behövas fler som tolkar, analyserar och driver med 

råd till kunderna om sin revision. Ett större fokus inom rådgivning blir den stora skillnaden 

gentemot tidigare, anser respondenten. Hela företaget blir sannolikt ännu mer 

rådgivningsinrikta i sitt tjänsteutbud, i form av att agera som rådgivningskonsulter. 

Respondenten förutspår att branschen går mot en riktning där klienter ställer mer djupgående 

svårbesvarade frågor istället för att begära transaktions- och granskningskontroller. Då 

revisionsplikten avskaffats och eventuellt kommer avskaffas i större grad, uppstår det sannolikt 

ett överutbud av revisorer på marknaden. Företag som tidigare haft marknadsfokus på mindre 

företag, kommer istället försöka värva större och omfattande kunder, vilket skapar en större 

konkurrens för verksamheten. Den digitala automatiseringen kommer att skapa förändringar 

genom att automatisera nuvarande manuella tjänster. Respondenten anser att företaget kan 

gynnas av denna marknadsförändring, men betonar att en strategiförändring krävs och delvis är 

pågående. 
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4.1.3 Organisationens framtida rekryteringsprocess 

I och med pågående och kommande förändringar på marknaden ser respondenten att den 

rekryteringsstrategi som beskrivits ovan i företaget är i pågående förändring. Verksamheten 

arbetar utifrån konkreta modeller för hur exempelvis revisorer rekryteras till verksamheten. 

Tidigare har organisationsstrukturen och verksamhetens tjänster baserats på att bearbeta 

värdekedjan från bokföring till bokslut från kundernas efterfrågan. Organisationen har nu 

åstadkommit en förändring från en kvalitetssäkringssynpunkt i sina tjänster gentemot kund. 

Förändringen som genomfördes innebar att organisationen börjat arbeta på ett mer teambaserat 

sätt, vilket utgår från assistenten som gör den löpande redovisningen, månadsrapporteringen 

och månadsbrevet som beställts av kund. Först skickas det till en konsult som granskar 

materialet och ger eventuell feedback till assistenten. Sedan skickas materialet vidare till 

uppdragsledaren, även kallad ”engagement leader”, som gör en slutlig kontroll och godkänner 

materialet. Uppdragsledaren är den som ytterst är kvalitets- och affärsmässigt ansvarig för 

uppdraget. 

Efter att verksamheten börjat arbeta på det mer teambaserade sättet rekryterades unga 

nyexaminerade gymnasieelever som kunde läras upp och fylla assistentfunktionen. Tanken var 

att utbilda dessa internt för att sedan fylla en konsultroll. Idén var att verksamheten skulle bli 

självförsörjande. Organisationen har alltid haft avsikten att assistenterna ska bli konsulter. Detta 

innebär att kravprofilen i rekryteringsprocessen alltid varit riktad mot att individen ska bli 

konsult. Det har alltid funnits en långsiktighet i alla rekryteringar. Exempelvis anställs inte en 

assistent för att alltid vara en assistent, då företaget önskar att potentialen i assistenten utvecklas 

för att slutligen bli en konsult eller projektledare. Denna arbetsstruktur är under förändring 

utifrån hur organisationsstrukturen börjat förändras efter marknadens pågående 

behovsförändring, på grund av den digitala automatiseringen. Idag rekryteras inte längre 

personer med gymnasial utbildning utan endast personer med en vidare akademisk utbildning. 

Skillnaden är att verksamheten i större grad ser över utbildningsbakgrunden hos urvalet. Det 

finns fortfarande en tradition inom rekryteringen att, främst på revisionssidan, rekrytera 

”juniorer” som sedan utvecklas inom organisationen för att bli kvalificerade revisorer. Detta 

med syfte att självständigt kompetensförsörja verksamheten. I framtiden menar respondenten 

att verksamhetens nuvarande arbetssätt förändras och det kommer bli fler konsulter än 

assistenter, detta illustreras i figur 3. 

 

Figur 3: Framtidssynen på företagets arbetsstruktur, konsulterna får nya arbetsuppgifter och 

assistenternas uppgifter minskar. 
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Detta nya förhållande till kommande marknadsbehov förutspås skapa ändringar i 

verksamhetens nuvarande teambaserade arbetssätt, varav konsultens roll får en större del av 

kundansvaret eftersom kundbehovet förutspås vara mer konsultrådgivning. Respondenten 

menar att organisationen kommer att fortsätta med sin rekrytering med hjälp av testverktyg, 

men eventuellt justera kravprofilen efter behovet av fler rådgivningskonsulter istället för 

renodlade revisorer. Exempelvis gynnas de personer som ingår i den rådgivande delen av en 

större öppenhet och nyfikenhet för nya kunskaper, då personer hanterar nya situationer. Detta 

kan liknas av en konsultroll där klienter ställer djupgående svårbesvarade frågor. En konsult 

stöter därmed på nya utredningar som denne tidigare inte har någon erfarenhet av. Oftast är en 

individ med öppenhet och nyfikenhet gynnande då personen blir mer flexibel i tillvaratagandet 

vid ett uppdrag. Respondenten anser att företagets framtida arbetsgrupp bör vara blandad. Alla 

kunder vill exempelvis inte möta en extrovert leverantör, utan vill ibland möta en reflekterande, 

analytisk introvert person som lyssnar och låter kunden ta plats. I konsultvärlden är därför 

relationer viktigt, enligt respondenten. Det även den sociala stilen, både delaktighet och 

diskussion som är viktig. 

4.2 Företag 2 

Respondenten arbetar som revisor på företaget i Västerås och intervjun genomfördes den 20 

mars på det lokala kontoret. 

4.2.1 Organisationens nuvarande rekryteringsprocess 

Rekryteringsprocessen hos företaget ser olika ut beroende på vart i landet företaget befinner 

sig. På kontoret i Västerås genomförs en behovsanalys två gånger om året, då företaget har en 

viss personalomsättning. Den lokala organisationen har hand om rekryteringsprocessen med 

stöd av en central HR-avdelning. Modellen för rekryteringsprocessen inom företaget är 

egenutvecklad. Från att ett behov har uppstått, börjar verksamheten med att annonsera ut den 

lediga tjänsten. Annonserna finns ofta på sociala medier, företagets hemsida och andra forum. 

När ansökningarna kommer in väljs kandidater ut från kriterier i den framtagna behovsanalysen, 

för att genomgå tester. Dessa är ett analytiskt färdighetstest bestående av fyra delar, samt ett 

separat personlighetstest. Testerna sker oftast före intervjun, men ibland har personer fått göra 

testerna efter en intervju. Det analytiska färdighetstestet rättas digitalt och ett betyg sätts sedan 

utifrån en tiogradig skala. Det finns en lägsta-gräns på respektive del som måste uppfyllas för 

att kandidaten ska gå vidare i processen. Utifrån personlighetstestet, som genomförs online, tas 

en profil över personen fram som sedan analyseras av företagets HR-avdelning. HR-

avdelningen kommer med feedback till de som rekryterar, angående om personen skulle kunna 

passa i den tilltänkta tjänsten eller inte. Slutligen genomförs intervjuer som ett sista urval med 

de kandidater som, utifrån testerna, bedöms vara mest intressanta. Inom revision ska helst 

grundläggande kurser finnas för att kunna bli auktoriserad. Företaget rekryterar helst personer 

som de bedömer har en målsättning med yrkesrollen, samt att personen är engagerad och 

ambitiös.  

Alla steg inom rekryteringsprocessen anses vara mer eller mindre kritiska och uppfyller ett 

syfte, för att finna den bäst lämpande kandidaten. Inom branschen är det exempelvis viktigt att 
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kunna formulera skriftliga PM till kunder och därför är ett krav att kunna formulera sig i skrift, 

men även tal. Stresstålighet beskrivs som en viktig faktor, då det är en hög- och 

lågsäsongsbransch. Att finna rätt medarbetare är viktigt för att företaget ska leverera det bästa 

till sina kunder. Det är viktigt att personen passar in i företagets kultur som belyser 

kundrelationer som ett centralt värde. Rekryteringsprocessen inom företaget har i princip sett 

likadan ut de senaste 15 åren. Enligt respondenten har organisationen inte ändrat sin process 

utifrån den digitala automatiseringens utveckling hittills, men det är något som företaget anser 

att de behöver ha i beaktning. Exempelvis analysera vilka kompetenser som kan bli mer aktuella 

i framtiden. Respondenten menar att verksamheten idag har en välfungerad 

rekryteringsprocess. Något som anses både positivt och negativt är att många av rekryterarna 

inte har någon direkt utbildning i hur anställningsintervjuer ska gå till. Det kan dock ses som 

positivt då rekryterarna inte är styrda, utan exempelvis kan ställa frågor som är av intresse. De 

har alltid stöd av HR-avdelningen i analyser och bedömningar av de sökandes profiler, samt att 

HR-avdelningen utformar anställningsannonserna. Allmänmarknadsföringen för 

organisationen sker centralt, men företaget arbetar även lokalt mot högskolor och universitet. 

De träffar studenter på arbetslivsdagar och bjuder in studenter för presentationer i syfte att 

informera om företaget för att attrahera potentiell kompetens. 

4.2.2 Den förväntande förändringen av digital automatisering i revisionsbranschen 

Tidigare genomfördes många moment inom yrkesrollen manuellt i branschen, mycket tid lades 

på enklare uppgifter. Det som tidigare tog flera veckor att genomföra tar idag bara några timmar, 

i och med att en stor del av arbetet sker genom ett digitalt automatiserat flöde. Arbetsuppgifterna 

idag handlar mestadels om att analysera kundernas inflödande data som skickas till företaget 

på ett digitalt sätt, vilket genomförs via IT-stöd och affärssystem. Respondenten menar att 

organisationen numera arbetar med fler digitala processer och IT-stöd än vad de gjorde för fem 

år sedan och anpassar sig ständigt efter den digitala automatiseringens utveckling, eftersom den 

sannolikt ser mer annorlunda ut i framtiden. Utifrån revisionen nämner respondenten två 

perspektiv om hur branschen har förändrats och kommer att förändras som konsekvens av 

digitaliseringen. Det ena perspektivet är att kunden arbetar med en mer digitaliserad process än 

tidigare, vilket medfört att företagets angreppssätt för att revidera kunden blivit annorlunda 

jämfört med tidigare, än när det var mer manuellt arbete ute hos kunderna.  

Den andra aspekten är hur företaget själva dokumenterar sitt arbete, vilket beskrivs vara på ett 

mer digitalt automatiserat sätt än tidigare. Idag är det inte längre intressant med exempelvis en 

bokslutspärm, utan företaget vill gärna ha en digital pärm. Exempel på arbete som försvunnit 

mer och mer i och med digitalt automatiserade arbetsflöden, är den klassiska 

konteringspersonen som stansat. Mycket skannas digitalt idag, exempelvis leverantörsfakturor 

vilket gör att den manuella bearbetningen försvinner. Trots en större grad av digitalt 

automatiserade arbetsflöden, förutspår respondenten att revisionsnyttan fortfarande kommer att 

finnas. Revisionens roll handlar om att granska och revidera bokslut som bolagen själva har 

upprättat, vilket är en process som sker genom att företaget får in data och bedömer det som en 

objektiv part. Det kommer ställas krav på verksamheten att hänga med i digitaliseringens 

utveckling i likhet med andra branschkollegor. Det beskrivs vara viktigt att inte vara efter de 

andra företagen i digitaliseringsprocessen. Organisationen finner nya sätt att anamma 
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kommande tekniska lösningar. Nya verktyg och mjukvaror som tillkommer branschen måste 

utvärderas direkt. Även om det är en kostsam investering att hantera, är det något som gör att 

verksamheten kan arbeta smartare och effektivare i framtiden. Respondenten förutspår att det 

blir viktigare att hantera IT. Förändringen har endast börjat, respondenten anser att 

revisionsyrket tillsammans med samhället kommer hamna in i en allt mer automatiserad och 

digitaliserad värld. 

4.2.3 Organisationens framtida rekryteringsprocess 

Respondenten menar att verksamheten inte har arbetat med att finna nya kravprofiler, angående 

om organisationen ska förändra synen på vilken kompetens som blir mer eftertraktat på grund 

av digitaliseringen. I nuläget anses rekryteringsprocessen i framtiden vara relativt intakt som 

den varit ur kommande marknadsförändringar, utan några planerade förändringar. 

Verksamhetens vision är att vara de främsta inom branschen och leverera det bästa till sina 

kunder. Det genomförs indirekt genom att rekrytera de bästa kandidaterna på arbetsmarknaden. 

Att få anställning i verksamheten sett från den nuvarande rekryteringsprocess är svårt, vilket 

också kan vara anledningen till att företaget ses som en attraktiv arbetsplats. Kandidaterna får 

därmed möjlighet att arbeta tillsammans med de bästa inom branschen. 

Att kunna hantera IT och digitala verktyg anses som en viktig egenskap både nu och framöver. 

Personlighetsmässigt finns det ingen perfekt person till den framtida yrkesrollen och därför sker 

alltid en dialog med företagets HR-avdelning för att analysera personen, från det 

personlighetstest som genomförs. Kravprofilerna som finns är standardiserade, vilket de 

sannolikt också är framöver, men kan eventuella förändras utifrån vilken kompetens som 

verksamheten är i behov av. Exempelvis var noggrannhet en egenskap verksamheten ansåg 

viktig tidigare. Idag handlar det om andra egenskaper som att exempelvis vara mer analytisk 

eller att effektivt analysera information. De egenskaper som generellt anses vara eftertraktade 

idag är att personen har höga ambitioner, är målinriktad och är genuint intresserad av yrket. 

Enligt respondenten finns det inte några enkla administrativa arbetsuppgifter längre, dessa har 

digitala automatiserade arbetsflöden redan ersatt. Idag är arbetsuppgifterna analytiska och mer 

komplicerade jämfört med tidigare. Det krävs mer av en anställd idag än för några år sedan. 

Fokus inom rekryteringsprocessen blir sannolikt att kandidaten ska vara IT-kunnig. Även att 

personen har en social förmåga och fungerar med andra människor. Om datorer framöver 

genomför mycket av arbetet, är det som är kvar för den anställde den sociala förmågan. 

Nätverkande och relationsbyggning blir viktiga. För att kunna utvecklas inom branschen 

förutspås det även att ledarskapsförmåga krävs. 

4.3 Företag 3  

Den tredje intervjun ägde rum hemma hos respondenten, då denne var föräldraledig. 

Respondenten arbetar som revisor i Västerås och har även hand om företagets lokala 

rekrytering. Intervjun genomfördes den 30 mars. 
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4.3.1 Organisationens nuvarande rekryteringsprocess 

Organisationens lokala rekrytering utgår från att finna en variation av människor och har därför 

delat upp olika personlighetsdrag i olika färger. Kategori ”blå” beskrivs som introverta personer 

och har ofta drag att bli potentiella specialister. Bedöms personen vara ”blå” tycker denne om 

att lägga ner mycket tid på ett specifikt område och specialiserar sig inom detta område. 

Kategori ”gul” är benämns vara sociala. De föredrar det sociala engagemanget och kundmötet. 

De är ofta duktiga på försäljning och relationsskapande. Denna kategori anses som viktiga för 

att öka verksamhetens kundvolymer. Kategori ”röd” är beslutsfattare och resultatorienterade. 

Kategori ”grön” ses som en stöttande person och genomför diverse administrativa aktiviteter 

inom företaget. Respondenten menar att organisationen alltid försökt rekrytera i syfte att finna 

en bredd. Det måste finnas både sociala personer som skapar relationer med kunder på 

marknaden, samt personer som vårdar den befintliga kundbasen. Det måste även finnas 

specialister som ser till att all efterfrågad kompetens finns inom de kompetensområden som 

företaget erbjuder. 

I början av rekryteringsprocessen lägger verksamheten ut anställningsannonser via forum som 

LinkedIn och arbetsförmedlingen. Verksamheten tar in sökandes cv:n under en viss period och 

baserar ett urval på tekniska kompetenser och lagkrav som krävs för att bli auktoriserad revisor. 

En rekryteringsgrupp diskuterar och gör en bedömning över vilka kandidatprofiler 

organisationen söker. Det innebär att det genomförs en utvärdering på befintlig personal. Främst 

fokuseras det på eventuella personalförändringar som förutspås komma ske i närtid och måste 

ersättas. Organisationen kallar sedan till intervjuer. I den första intervjuomgången utgår 

verksamheten från en standardiserad process och talar endast formellt med kandidaten. Samtalet 

beskrivs vara ytligt i syfte att lära känna kandidaten, samt att få en god uppfattning av denne. 

Detta för att identifiera vilken typ av människa det är. Nervositet och andra faktorer kan spela 

in och kan göra bedömningen av kandidaten svår. Efter varje intervju sker en individuell 

utvärdering av kandidaten. Denne betygsätts och diskuteras av rekryteringsgruppen som sätter 

en färg. Intressen och värderingar är avgörande faktorer om kandidaten ska fungera i 

organisationens samspel, vara funktionell i yrkesrollen och framförallt trivas. Dock anser 

respondenten att verksamheten även måste våga ta in olika typer av personligheter för att skapa 

en balanserad dynamik. 

De kandidater som anses vara av intresse efter den första intervjun går vidare till en andra 

intervjuomgång. Till denna intervju agerar personer som inte deltagit i processen tidigare 

medbedömare, ofta handlar det om kontorschefer. I den andra intervjun ställs situationsbaserade 

frågor om agerande, samspel och gruppdynamik. Efter den andra intervjun samlas den 

ansvariga rekryteringsgruppen. I detta möte presenteras kandidat för kandidat. Därifrån väljs 

personer ut som får göra ett personlighetstest. Testet syftar till att identifiera en kandidatens 

personlighet, där visionen är att personligheten ska stämma överens med den uppfattning 

rekryteringsgruppen har om personen. Respondenten menar att det är viktigt för företaget att 

träffa de arbetssökande innan de går vidare till tester. De digitala personlighetstesterna är det 

enda testverktyg som organisationen använder. Tidigare har organisationen även haft analytiska 

tester, men inte ansett att det tillfört någon nytta. Personlighetsmässigt anses den analytiska 

förmågan bli en mindre del av revisionsyrket, med tanke på de stödsystem som utvecklas. Dock 
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kan denna process återupptas beroende på hur branschen utvecklas. I ett sista möte efter att 

personlighetstesterna har genomförts, sker ytterligare en bedömning och organisationen väljer 

vilka kandidater de önskar att anställa. 

Processen utgår från centrala riktlinjer som organisationens HR-avdelning har utvecklat. Det 

finns alltid stöd centralt i olika frågeställningar, men företaget har valt att hantera 

rekryteringsprocessen lokalt. Den mest avgörande delen i rekryteringsprocessen anses vara 

intervju-momenten, med argumentet att en bedömning kan göras om kandidaten verkligen är 

den som denne påstår sig vara. Intervjumomentet beskrivs som en situation där många har ett 

intränat beteende, när de befinner sig i en sådan typ av dialog. Märks det tydligt att kandidaten 

svarar standardiserat och frångår sig själv, menar respondenten att dennes beteende 

genomskådas av rekryteringsgruppen. Är det tvärtemot att personen är sig själv men inte svarar 

optimalt, är rekryteringsgruppen trygg med att kandidaten är sig själv. Respondenten menar att 

samtliga företag inom revisionsbranschen har haft ett brett urval av sökande, eftersom det alltid 

funnits en god efterfrågan av tjänsterna som varit lediga, utan att aktivt behöva marknadsföra 

organisationen. Det har dock tillkommit fler konkurrenter på senare tid. Tidigare har 

organisationen varit ordermottagare både på kunder och studenter, men det är organisationen 

inte längre. Numera finns det en växande konkurrens från nya revisionsföretag som försöker 

etablera sig. Respondenten menar att organisationen arbetar hårt med att marknadsföra 

arbetsplatsen. Organisationen sponsrar med studentlitteratur till flera universitet. Dock är det 

inte främst arbetsplatsen som marknadsförs utan mer yrkesrollen. Verksamheten menar att 

branschen bör göras mer attraktiv vilket är en framtidsfråga. 

4.3.2 Den förväntande förändringen av digital automatisering i revisionsbranschen 

På längre sikt blir arbetsmetoden inom revisionsbranschen ett mer digitalt automatiserat flöde, 

där datorn kommer genomföra många arbetsuppgifter som revisorn gör manuellt idag. 

Exempelvis kommer det inte finnas någon person som stämmer av förfallna leverantörsskulder 

eller kundfakturor som avvikit. Det kommer vara digitala automatiserade flöden som utför 

sådana uppgifter. Respondenten förutspår att det kommer tekniska lösningar som gör att 

information och transaktioner kan följas i realtid. Respondenten antar att nyttan av manuella 

revisionstjänster minskar. Denne menar att inom tio år framåt kommer rådgivning inom 

revisionsområden istället vara en central roll för alla de stora bolagen inom branschen, vilket är 

en reform som digital automatisering medför. Den kvalificerade rådgivningen kommer 

sannolikt att ta mer plats i revisionsbranschens vardag. Exempelvis avancerade förfrågningar 

av ägarfrågor, värdesimuleringar, hållbarhetsredovisning eller andra frågor som innehåller 

många mjuka värden som datorn inte kan analysera. 

Respondenten menar att de bedömningar som genomförs i revisionen inte kan hanteras av en 

dator, utan att det alltid behövs en extern kunnig part som gör en objektiv bedömning utifrån 

bolagens och kundens önskan. Exempelvis finns det i börsnoterade bolag frågor om 

aktiebolagslagen, samt andra områden som exempelvis skatt, där revisorer fortfarande kommer 

göra nytta med sin kompetens. Möjligheten att diskutera med en revisor kommer alltid att 

efterfrågas, men standardiserade administrativa arbetsuppgifter kommer att automatiseras. 

Organisationen märker att efterfrågan på rådgivning är betydligt högre nu än vad den var 
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tidigare och att rådgivningsmarknaden fortfarande växer. Rådgivningen kommer därmed bli 

mer central i verksamhetens tjänsteutbud samtidigt som manuella revisortjänster blir en mindre 

del av affärsnyttan. Branschen kommer få en annan typ av tjänster att erbjuda som kommer att 

påverka nuvarande anställda och arbetssökande till branschen. Exempelvis bygger 

verksamheten sina egna affärssystem. Utmaningen som finns idag är att kostnadsbilden för 

hantering av digitalisering- och automatiseringsprodukter i nuläget är för stor. Företag ser inte 

nyttan med automatiserade programvaror än. Respondenten menar att billiga och tekniska 

lösningar sannolikt kommer till marknaden i framtiden. 

Förändringen blir sammanfattningsvis enligt respondenten att det blir en större efterfrågan på 

rådgivare och specialister, men färre revisorer. Det företaget behöver fokusera på är att bevara 

sina starka kundrelationer. Relationen kommer att vara avgörande för att sälja in verksamhetens 

rådgivningstjänster, vilket är den framtida produkten. Det är avgörande att bygga en 

organisation om rådgivningsdelen. Där arbetar organisationen med sin kundbearbetning, 

framförallt att öka affärer med sina befintliga kunder. Personalmässigt handlar det om att stärka 

samtliga lokala kontor med rätt och relevant kompetens, samt att se till att det finns rådgivare 

och specialister på alla kontor. Även revisorer som kan agera rådgivare. 

4.3.3 Organisationens framtida rekryteringsprocess 

De befintliga svagheter som finns i den nuvarande rekryteringsprocessen är enligt respondenten 

att organisationen haft för många likvärdiga personer. Med tanke på tidigare rekryteringar har 

organisationen sökt efter en standardiserad person som passat in i revisionsbranschen och 

verksamheten. Organisationen har tagit in liknande personer under en lång tid, vilket medfört 

att dessa personer har hand om rekryteringen idag. Detta gör att bedömningar sker på ett likartat 

sätt, vilket kan vara ett problem då persontyper som kan tillföra ett värde sållas bort. En annan 

gruppdynamik i rekryteringsgruppen skulle säkerligen leda till ett annat rekryteringsurval enligt 

respondenten, vilket organisationen försöker ändra på i den nuvarande rekryteringen.  

Den största förändringen i organisationens framtida rekryteringsprocess med tanke på den 

digitala automatiseringen, är att företaget kommer söka profiler som är relationsskapare eller 

specialister. Exempelvis har verksamheten sökt efter potentiella försäljare när de efterfrågar 

revisorer, då det visat sig att parametrarna försäljning och revision passar ihop. De som är 

duktiga på att sälja och fortfarande kan lära sig teoretiska kunskaper, anses vara nyttiga och har 

goda möjligheter inom revisionsbranschen. I framtiden kommer verksamheten sannolikt söka 

kandidater med stark social kompetens, som har förmågan att på kort tid bygga relationer med 

företagsledare. Det anses bli en attraktiv egenskap. För att betona denna sociala egenskap ska 

framtidens ideella revisor kunna träffa potentiella kunder på ett event eller liknande och på kort 

tid bygga ett förtroende. Sådana egenskaper kommer vara viktiga för att bygga större 

kundvolymer menar respondenten. Specialister kommer troligtvis också bli avgörande profiler 

när rådgivningsbranschen växer. Att vara kompetent på ett efterfrågat ämne som exempelvis 

skatt, inkomstbeskattning eller moms är kunskaper som respondenten förmodar att den digitala 

automatiseringen inte kan ersätta, eftersom dessa ämnen är komplexa och förändras med tiden. 

Det finns tendenser som gör att organisationens nuvarande kundhantering kommer att ändras. 

Kundservicen innefattar många standardiserade arbetsuppgifter, exempelvis att stämma av 
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register eller se över kundfakturor. Dessa administrativa arbetsuppgifter tillsammans med 

personalen som utför dem kommer sannolikt att försvinna framöver, då arbetsprocessen i större 

grad blir mer digitalt automatiserad. Innan digitaliseringen och automatiseringens framfart var 

det introverta personer med goda tekniska och analytiska kunskaper mer attraktiva. Förmågan 

att kombinera social kompetens med specialistkunskaper, samt att bli ren specialist är något 

som istället kommer att bli viktigare i framtiden. Den som vinner marknaden är den som är 

duktig på att skapa kontakter och på det sättet ökar kundvolymen. 

Att skapa bättre villkor inom revisionsbranschen är också en framtidsfråga för rekryteringen. 

Som tidigare nämnt anser respondenten att revisionsbranschen är attraktiv utifrån hur många 

som tidigare sökt annonserade tjänster hos företaget. Dock förutspår respondenten att det finns 

mycket att arbeta med för att göra både yrkesrollen och organisationen attraktiv. Uppfattningen 

av branschens arbetsbelastning måste enligt respondenten förändras. Idag finns det en kultur 

bland unga att de förväntas arbeta övertid varje vecka, men det är ingen kultur som 

verksamheten önskar att förmedla. Företaget bör enligt respondenten marknadsföra fördelarna 

inom yrkesrollen. 
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4.4 Empirisammanställning 

Nedan följer en sammanställning av empirin för respektive företag, baserat på tre olika teman. 

Figur 4: Sammanställning av respektive företags empiri, egenproducerad.  
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5. Analys 

I följande kapitel behandlas empiri och teori, som är studiens analys. Analysen är tematiskt 

indelad i avsnitten ”Organisationens nuvarande rekryteringsprocess, ”Den förväntade 

förändring av digital automatisering i revisionsbranschen” och ”Organisationens framtida 

rekryteringsprocess”, som i det föregående empirikapitlet. Företag 1, företag 2 och företag 3 

behandlas tillsammans under varje tema.  

5.1 Organisationens nuvarande rekryteringsprocess 

Alla undersökta företag har själva hand om sin lokala rekryteringsprocess med stöd av 

respektive HR-avdelning. Företagens huvudsyfte med rekryteringen kan argumenteras vara i 

enlighet med argumentationen av Kristof-Brown et al. (2005), att finna och skapa en 

konceptuell matchning mellan kandidaten och verksamhetens tjänst. I företag 1 är beteende, 

kunskaper, erfarenheter och potential i fokus. Respondenten i företag 1 menar att 

dokumenterade teoretiska kunskaper inte är en avgörande faktor, utan att kvalitéer som 

engagemang inom sociala sammanhang också är betydelsefull i bedömningen. Dock är 

dokumenterade teoretiska kunskaper önskvärda. Respondenterna i företag 2 och företag 3 

menar också att teoretiska kunskaper är viktigt för att bedöma om kandidaten har möjligheten 

att bli auktoriserad revisor. Att bedöma individens passform redan under rekryteringsprocessen, 

kan enligt Chapman och Mayers (2015) skapa värdefulla resultat efter anställningen. För 

företag 1 är det viktigt med medarbetardimensionen, att individen har förmågan att samverka 

med kunder och kollegor. Företag 2 menar att stresstålighet är en viktig egenskap samt att 

individen passar in i företagskulturen. Företag 3 anser det är viktigt att kandidaten kan bli 

funktionell inom verksamheten och trivas. Kristof (1996) menar också det är viktigt att 

individens intressen stämmer överens med organisationens värderingar. När personalen känner 

ett likvärdigt engagemang och samhörighet på arbetsplatsen, leder det till förståelse och 

motivation inom verksamheten enligt Alvesson (1992). Det är något som samtliga undersökta 

företag förespråkar. 

Rekryteringsprocessen i alla företag startar med att en behovsanalys genomförs i syfte att 

identifiera vilka kompetenser verksamheten är i behov av. Detta kan liknas med arbetsprocessen 

som Diaz et al. (2015) samt Pearlman och Sánchez (2010) beskriver för att identifiera vilken 

kompetens som verksamheten är i behov av. I företag 2 genomförs en standardiserad 

behovsanalys två gånger per år. I företag 1 är det de rekryteringsansvariga som motiverar om 

ny personal behöver tillsättas och tar hänsyn till vilka funktioner, kompetenser eller egenskaper 

som lämnat verksamheten. I företag 3 genomförs bedömningen av en tillsatt rekryteringsgrupp, 

vilket också sker två gånger per år. När ett beslut om att ny personal behöver tillsätta, söker 

samtliga av de undersökta företagen kandidater baserat på en utvecklad kravprofil. Att använda 

en utvecklad behovsprofil kan förklaras från resonemanget av Hurtz och Wright (2012), att 

behovsanalysen kan öka rekryteringens effektivitet. Samtliga företag har liknande moment i 

sina rekryteringsprocesser. I företag 1 och företag 2 sker ett urval av sökande till intervjuer efter 

att utvalda kandidater genomfört ett analytiskt färdighetstest och personlighetstest. I företag 1 

ställs varje kandidats resultat mot en normgrupp på en normalfördelningskurva. Det poängteras 

dock att personen inte behöver utgallras på grund av att denne inte presterat bra, utan att 
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företaget analyserar vilka värden och kompetenser kandidaten kan tillföra i gruppen. I företag 

2 finns det dock en lägsta-gräns som måste uppfyllas på respektive del inom det analytiska 

färdighetstestet, för att kandidaten ska fortsätta i processen. Både företag 1 och företag 2 har en 

HR-avdelning som analyserar kandidaternas resultat av personlighetstestet, samt gör en 

bedömning om kandidaten passar i företaget och yrkesrollen.  

Testverktyg används i samtliga företag som ett komplement till personliga intervjuer för att 

bedöma kandidatens kompetens och egenskaper. De undersökta verksamheternas bedömningar 

av testverktyg kan förklaras med argumentationer av Diekman och Köning (2015) och Hollway 

(1984). Argumentationerna handlar om att personlighetsdrag och mått av analytisk förmåga kan 

ge indikationer av individens prestationer och potential, samt att det inte är tillräckligt att endast 

basera bedömningar på personliga intervjuer. Testverktyg inom rekryteringsprocessen 

argumenteras av Ryan et al. (2015) vara populärt, vilket överensstämmer med de undersökta 

företagen. Alla testverktyg som Potočnik et al. (2015) anser är vanligast, kunde identifieras i 

undersökningen. Diekman och Köning (2015) är kritiska till verksamheters hantering av 

testverktyg och anser att rekryterare ofta enbart fokuserar på testresultat, istället för att skapa 

en helhetsbild av kandidatens styrkor och svagheter. Detta kan kopplas till 

rekryteringsprocessen i företag 3, som skiljer sig vid användandet av testverktyg. Respondenten 

i företag 3 menar att det är viktigt att träffa kandidaterna, eftersom personer agerar olika 

beroende på vilken miljö de befinner sig i och använder endast personlighetstester för att 

minimera risken av en felbedömning. Analytiska tester anses inte tillföra något värde i 

rekryteringsprocessen för företag 3, då den analytiska förmågan anses bli en mindre del av 

revisionsyrket. 

Enligt Hollway (1984) är anställningsintervjun den vanligaste interaktionen mellan arbetsgivare 

och arbetssökande vid en rekryteringsprocess. McEntire och Greene-Shortridge (2011) betonar 

speciellt semistrukturerade intervjuer som positivt, då frågorna kan justeras för att finna 

specifika kompetenser. Användandet av anställningsintervjuer är den mest centrala delen i 

samtliga av verksamheternas rekryteringsprocess. Alla undersökta företag använder intervjuer 

för att undersöka kandidaternas engagemang och karriärsdriv, i syfte att bedöma kandidaternas 

framtida vision eller målsättning inom yrkesrollen. Detta är något som Tajfel och Turner 

(1985), Wanous (1991) och Bergström (1998) förespråkar, att den som ska rekryteras är 

motiverad och har ett intresse för yrkesrollen eller kan identifiera sig med organisationen, vilket 

ses som en konkurrensfördel. I företag 1 och företag 3 används situationsbaseradefrågor i 

intervjumomentet för att bedöma den arbetssökandens agerande inom olika situationer, 

exempelvis inom samspel och gruppdynamik. Potočnik et al. (2015) ställer sig positivt till 

användandet av situationsbaserade frågor för att bedöma kandidater. I samtliga av företagens 

rekryteringsprocess bedöms testresultat och intervjumomenten separat och kan därför inte 

benämnas som vad Ryan et al. (2015) beskriver är ett Assessment Center. 

Företag 1 betonar varje rekrytering som kostsam och försöker rekrytera strategisk långsiktigt 

genom att välja kandidater som har potential att växa inom företaget. För att göra detta använder 

företag 1 en karriärstrappa för att visualisera verksamhetens utvecklingsmöjligheter. Även 

företag 2 har en långsiktig rekryteringsstrategi och rekryterar helst kandidater som stannar i 

verksamheten med målsättningen att bli auktoriserade revisorer. Att arbeta med långsiktiga 
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lösningar och se rekrytering som en investering och motverka kostsamma personalomsättningar 

argumenterades av Sveiby och Risling (1986) vara aktuellt redan under 1960-talet. Företag 3 

anser att stora företag inom revisionsbranschen idag har ett brett urval av arbetssökande 

eftersom branschen enligt respondenten anses attraktiv, men att konkurrensen mellan de 

arbetssökande ökat. Prien (1983) och Townley (1994) menar att företag bör marknadsföra sina 

anställningserbjudanden när det råder konkurrens på marknaden om personal. Alla undersökta 

verksamheter arbetar med digitala forum i samband med att annonsera en ledig tjänst. De 

arbetar för att ses som attraktiva arbetsgivare, samt deltar och syns aktivt på universitet och 

högskolor i samband med arbetsmarknadsdagar. Företag 3 sponsrar även vissa universitet med 

studentlitteratur.  

Revisionsbranschen beskrivs vara attraktiv för arbetssökande, men att det finns mycket att 

tillföra i syfte att göra yrkesrollen mer attraktiv. Uppfattningen av branschens arbetsbelastning 

måste enligt företag 3 förändras. Idag finns det en kultur att yrkesrollen förväntas arbeta övertid 

varje vecka, vilket inte anses fördelaktigt. Företag 3 anser att de tillsammans med andra aktörer 

bör vända denna negativa kultur genom att marknadsföra yrkesrollens fördelar. Enligt Cable 

och Yu (2006) är det en vanlig utmaning för företag att designa sina anställningserbjudanden. 

Braddy et al. (2006) menar att företag bör ta hänsyn till att identifiera och kommunicera 

meningsfulla dimensioner inom yrkesrollen som potentiella sökande kan identifiera sig med, 

vilket kan appliceras med uttalandet till företag 3. Det som ingår i arbetstjänstens 

annonsutformning och påverkar arbetssökandes beslutsprocess, vilket revisionsbranschen kan 

ta hänsyn till, är enligt Humphrey et al. (2007) motivation, sociala komponenter och den fysiska 

arbetsplatsen.  

5.2 Den förväntande förändringen av digital automatisering i 

revisionsbranschen 

I likhet med framtidsstudien av Kairos Future (2015) menar samtliga intervjuade företag att 

digitalisering och automatisering kommer att påverka branschen genom att arbetsuppgifter 

ersätts av digitala mjukvaror och automatiserade flöden. Enklare uppgifter som delvis 

fortfarande genomförs manuellt idag, exempelvis bokföring eller avstämning av kundfakturor, 

menar samtliga företag kommer att ske genom ett digitalt automatiserat flöde framöver. Företag 

1 menar att det snart inte behövs personer som ansvarar över eller är delaktiga i den löpande 

redovisningen eller bokföringen på samma sätt som tidigare. 

Kairos Future (2015) menar att mjukvaror för digitala analyser i större grad har börjat utvecklas, 

vilket också nämns av respondenten i företag 3 som förutspår att branschens tjänsteutbud 

kommer att förändras gentemot vad företagen erbjuder idag. Vidare nämner de att 

verksamheten börjat bygga sina egna digitala affärssystem för att underlätta redovisning och 

revision för både företagen och dess kunder. Företag 2 beskriver också att branschen kommer 

förändras och utvecklas av digital automatisering. Respondenten menar att deras kunder 

kommer att arbeta från en mer digitaliserad process än tidigare, vilket gör att företagets 

angreppssätt för att revidera kunden blir annorlunda. 
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Respondenten i företag 2 menar att det är ett krav att i stor grad vara delaktig och implementera 

digitaliseringens utveckling i verksamheten för att fortfarande vara konkurrenskraftig gentemot 

de andra företagen, även om det tillför kostsamma investeringar. Respondenten i företag 3 anser 

att en av branschens utmaningar i dagsläget är kostnadsbilden för hantering och implementering 

av digitaliserings- och automatiseringsprodukter. Företag 3 menar att de idag inte ser nyttan 

med automatiserade programvaror än, men att priserna för dessa sannolikt kommer sjunka. 

Kairos Future (2015) menar att revisionsbranschen i större grad kommer att arbeta med 

uppdaterade systemstöd som hjälper dem i beslutsfattandet och agerandet gentemot kund. Detta 

arbetsscenario bekräftas av företag 2 som menar att deras nuvarande arbetsfokus idag mestadels 

handlar om att analysera kundernas inflödande data. Respondenten i företag 1 menar att det 

framöver kommer behövas fler som tolkar, analyserar eller ger råd till kunderna om sina 

redovisning- och revisionsfrågor, då bokföring och granskning kommer att hanteras 

automatiskt. Samtliga respondenter i de tre företagen menar att det sannolikt blir ett större fokus 

på personlig rådgivning inom branschen och förutspår därför att relationen till kunderna blir än 

mer viktig. Företag 3 förutspår att kundrelationen blir avgörande i syfte att öka affärer med 

befintliga kunder, samt att sälja in rådgivningen som är den framtida produkten. Företag 1 

menar också att kundbemötandet blir viktigt och att organisationen har en arbetsgrupp att tillgå 

som kan hantera olika kundtyper. Exempelvis att ha extroverta engagerade typer att tillgå samt 

en reflekterande analytisk person som lyssnar in och låter kunden ta plats. Företag 3 menar att 

organisationen bör stärka alla kontor med relevant kompetens för att bemöta framtidens 

efterfrågan. 

Trots en växande rådgivningsefterfrågan menar företag 2 att revisionsnyttan fortfarande 

kommer finnas kvar, då revison handlar om att revidera bolagens självupprättade räkenskap 

som en objektiv part, men att efterfrågan på revisionstjänster kan minska beroende på ändrade 

lagar och förordningar. Företag 3 menar att revisionens nytta kommer finns kvar eftersom 

revisionen inte kan hanteras av en dator, utan att det alltid behövs en extern kunnig part som 

gör en bedömning, men att rådgivning är en central roll för alla de stora bolagen inom 

branschen. Då granskning och revision framöver förväntas ersättas av bättre digitala 

automatiserade system, finns fortfarande andra frågor som innehåller många mjuka värden som 

datorer inte kan analysera. 

5.3 Organisationens framtida rekryteringsprocess 

Den förväntade förändringen som nämns ovan har redan börjat påverka samtliga organisationer 

på något sätt. Organisationsstrukturen i företag 1 gentemot kund är under förändring vilket är 

direkt relaterat till hur marknaden har och kommer förändras. Konkret förutspår företag 1 att 

konsulten får en större del av kundansvaret eftersom kundbehovet förutspås vara mer 

konsultrådgivning, se figur 2. Även företag 3 har märkt tendenser av förändring i sin 

organisation från digitalt automatiserade arbetsflöden. Deras nuvarande kundhantering innehar 

flera administrativa arbetsuppgifter som sannolikt försvinner tillsammans med personalen som 

genomför dem. Företag 2 uppgav inte någon konkret förändring, men nämnde att de 

implementerat flera digitala processer och anpassar sig ständigt efter den digitala 

automatiseringens utvecklig. 
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Utifrån ett rekryteringsperspektiv har företag 2 inte arbetat med att utveckla en ny process eller 

uppdaterat sina kravprofiler innehållandes andra egenskaper eller kompetenser de förutspår bli 

viktigare framöver. Ett större fokus till kandidaternas dokumenterade kompetens inom IT och 

digitala verktyg, kommer att vara av intresse framöver. Nya kravprofiler antas bli utvecklade 

och förändrade utifrån vilken kompetens verksamheten anser blir viktigare för att konkurrera 

på marknaden. Eftersom branschen går mot en större efterfrågan av personligrådgivning anser 

företag 2 att egenskaper inom socialt nätverkande, samarbete och relationsbyggning blir 

viktiga. Speciellt att effektivt kunna analysera information från IT-system, samt kommunicera 

och administrera den på ett effektivt och trovärdigt sätt. Andra egenskaper som generellt anses 

vara eftertraktade av företag 2 är höga ambitioner, att personen är målinriktad, har 

ledarskapsförmåga och ett genuint intresse för yrkesrollen. 

En framtida förändring för rekryteringsprocessen i företag 3, med tanke på den digitala 

automatiseringen, nämns vara att söka kandidater som är relationsskapare eller specialister. Att 

skapa en sorts hybrid mellan revisor och försäljare, men även en kombination av revisor och 

rådgivare. Att finna kandidater med stark social kompetens, som har förmågan att på kort tid 

bygga relationer, eller specialister med kunskaper i ämnen som är komplexa och förändras som 

inte digital automatisering kan ersätta. Den önskade kandidatprofilens beskrivning i företag 3 

kan liknas med antagandet av Guder (2012), om osynliga gränser mellan yrkesroller och 

ansvarsområden som i större grad kan sammankopplas. Även företag 1 förutspår att rådgivare 

inom revisionsbranschen kommer gynnas av att ha en social förmåga som innefattar öppenhet 

och nyfikenhet. Oftast är en individ med öppenhet och nyfikenhet gynnande då personen blir 

mer flexibel i tillvaratagandet vid ett kunduppdrag. Företag 1 anser sig fortsätta med den 

nuvarande rekryteringsprocessen inkluderat användningen av testverktyg, men eventuellt 

justera sin kravprofil efter organisationens behov. Det argumenteras bli en större andel 

rådgivningskonsulter istället för renodlade revisorer. Digital automatisering har medfört att 

företag 1 i större grad ser över utbildningsbakgrunden hos urvalet och att kandidaten nu 

förväntas inneha en universitetsexamen. Idén av att juniora assistenter ska bli konsulter består 

fortfarande.  

Företag 2 menar att de innehar en hård rekryteringsprocess som ämnar till att rekrytera de bästa 

kandidaterna. Det är också något som kan vara anledningen till att företaget ses som en attraktiv 

arbetsplats bland arbetssökande, eftersom kandidaterna får möjlighet att arbeta tillsammans 

med de bästa. Företag 3 är självkritisk till sin rekryteringsprocess, eftersom den anses inneha 

en hög andel personer som genomför liknande bedömningar av kandidaterna. Detta anses som 

en svaghet då verksamheten kan försumma persontyper som kan tillföra ett värde. Svagheten 

benämns dock vara identifierad och under bearbetning. Ogbonna (1992) motsäger i viss grad 

vad de tre företagen anser vara viktigt vid anställning av ny personal, då författaren menar att 

företagets kultur ökar genom att anställa likasinnade personer. Samtliga företag menar att en 

variation i gruppen är positiv för att erhålla en balanserad gruppdynamik.  
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6. Slutsatser  

Den forskningsfråga som studien grundats på är: Hur kan rekryteringsprocessen komma att 

förändras, utifrån den pågående digitala automatiseringen av arbetsuppgifter inom 

revisionsbranschen? Studiens syfte var att undersöka hur organisationer inom 

revisionsbranschen genomför sin rekryteringsprocess, samt identifiera vilka insikter som finns 

angående hur rekryteringsprocessen kan komma att förändras utifrån den digitala 

automatiseringen av arbetsuppgifter. 

Det går att fastställa att digital automation har och kommer påverka revisionsbranschen i större 

grad framöver. Digitala mjukvaror förväntas ersätta och utföra arbetsuppgifter inom revision 

som tidigare genomförts manuellt. I samband med förändringen går det att uppfatta tendenser 

angående hur företagen inom branschens rekryteringsprocess kan komma att förändras. 

Samtliga undersökta företag har utvecklat långgående och avancerade rekryteringsprocesser 

som innehåller flera personliga bedömningsmoment och digitala verktyg. Det finns ett samband 

angående att samtliga undersökta företag försöker finna individer som önskar att bli kvar i 

organisationen över en längre tid. Det går att fastställa att samtliga undersökta företag genomför 

organisationsförändringar och arbetar med att implementera digitala verktyg i organisationen i 

syfte att behålla och anskaffa nya kunder. En direkt påverkan som förväntas är att 

revisionsbranschen i större grad fokuserar på personlig rådgivning än tidigare, samt att 

rådgivningstjänster inom revision förväntas innehålla en större efterfrågan än manuella 

revisionstjänster. Det går inte att fastställa konkreta förändringar eller eventuella förändringar 

som kan komma att genomföras i företagens rekryteringsprocess. Förändringsprocessen hos de 

undersökta verksamheterna för att utveckla den nuvarande rekryteringsprocess, utifrån hur 

branschen är på väg att förändras av digital automation, är obefintlig eller befinner sig i ett tidigt 

stadium. Det som kan argumenteras för från studiens insamlade data är en kommande 

förändring i företagens kravprofiler, att nuvarande eftertraktade egenskaper och kompetenser 

sannolikt förändras eller utvecklas från hur digitala verktyg ersätter befintliga arbetsuppgifter. 

Egenskaper och kompetenser som förväntas bli viktigare i samband med förändringen finns i 

arbetsuppgifter som digitala verktyg inte förväntas kunna genomföra eller ersätta. Här nämns 

specialistkunskaper inom komplexa ämnesområden, förmågan att göra objektiva bedömningar, 

god förmåga av att hantera IT-verktyg samt en stark social kompetens med betoning på 

relationsbyggande och förtroende. Det kan urskiljas att framtidens rekrytering i tjänsteföretag 

inom revision syftar till att finna kandidater för att stärka organisationen i förmån att utveckla 

affärer med befintliga kunder, samtidigt som att öka den generella kundvolymen. Att inge ett 

förtroende till kund beskrivs som en nyckelfaktor i branschen.  
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7. Diskussion och förslag till vidare forskning 

Studien har bidragit med insikter angående hur rekryteringansvariga revisorer antar att 

framtiden inom revisionsbranschen kan komma att se ut, vilket har kopplats till 

organisationernas nuvarande rekryteringsprocess. Studien har försökt att identifiera generella 

förändringar i rekryteringsprocessen hos tjänsteföretag inom revisionsbranschen, som skapats i 

korrelation av digital automatisering. Detta har studien inte uppnått fullt ut. Studien har istället 

bidragit till att identifiera vilka förväntningar av personliga egenskaper och kompetenser som 

antas bli viktigare inom revisionsbranschen och dess yrkesroller i framtiden. Ett förslag till 

framtida forskning kan vara att studera företagens enskilda moment i sina 

rekryteringsprocesser. Detta i syfte att utvärdera hur efterfrågan av personliga egenskaper och 

kompetenser utvecklas, mäts och bedöms. Dessa frågor går även att finna i referensramen. 

Bauer et al. (2015) menar exempelvis att organisationer i större grad behöver precisera vilken 

uppsättning av kunskaper, egenskaper och kompetens som behövs för att genomföra arbetet 

framgångsrikt. Även att forma testverktygen utifrån önskade kriterier, istället för att använda 

testverktyg i syfte att mäta generella funktioner.  

Studiens resultat skulle blivit annorlunda om studien baserats på ett annat tillvägagångsätt. 

Exempelvis skulle en fallstudie av endast ett företag kunna genomföras. Att observera varje 

moment av företagets rekryteringsprocess samt intervjua samtliga av de personer som 

medverkar i rekryteringsprocessen, från en arbetsgivares perspektiv. Det skulle kunnat bidra 

med en djupare förståelse av vilka moment som kan förändras eller utvecklas i förhållande till 

den digitala automatiseringens påverkan av branschen och revisorsrollen. Att undersöka fler 

verksamheter inom revisionsbranschen skulle berika studien med en större variation av 

rekryteringsmoment. Dock anses det inte att fler respondenter skulle tillföra någon skiljaktig 

syn av revisionsbranschens pågående förändring. Studiens observationer baserat på 

respondenternas syn av revisionsbranschens förändring, stämmer överens med resonemanget i 

studien av Kairos Future (2015). Att tillföra respondenters syn av hur revisionsbranschen 

förväntas förändras antas endast bekräfta faktorer som Kairos Future (2015) redan inkluderat.  

Utifrån studiens resultat går det i detta sammanhang att argumentera för hur sociala egenskaper 

med betoning på relationsskapande och förtroendeingivande egenskaper förväntas bli mer 

relevant inom revisionsbranschen. Förslagsvis kan företagen modifiera sina 

rekryteringsprocesser och forma enskilda rekryteringsmoment och testverktyg som baseras på 

de sociala aspekter och relationsskapande dimensioner som företagen önskar finna. Konkret i 

detta sammanhang kan det förslagsvis ingå ett moment i rekryteringsprocessen som på ett 

fysiskt stadium testar kandidaterna från efterfrågade egenskaper. Exempelvis att kandidaterna 

genomför muntliga presentationer eller deltar i arbetsprover för att testa sina egenskaper. Detta 

kan liknas med vad Potočnik et al. (2015) menar, att skräddarsy rekryteringsprocessen utifrån 

att mäta specifika egenskaper. Företagen bör dock ta ställning till och bedöma om sådana 

modifikationer tillför något värde i de nuvarande rekryteringsprocesserna.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide Referensram 

Respondentens roll och bakgrund   

 

När organisationen söker medarbetare, finns det på 

förhand personliga egenskaper organisationen söker 

utifrån tjänsten som ska tillsättas?  

 Kapitel 2.2 och 2.3 

Hur utför organisationen en behovsanalys?  Kapitel 2.2 och 2.3 

 

Hur arbetar organisationen för att marknadsföra 

verksamheten som arbetsplats? 

 Kapitel 2.4 

 

Hur fungerar rekryteringsprocessen? Beskriv gärna. 

 Kapitel 2.2 - 2.6  

 

Hur mäts de personliga egenskaper och kompetenser 

som organisationen söker i rekryteringsprocessen? 

 Kapitel 2.5 och 2.6 
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Hur viktigt är det att den arbetssökandes intressen 

stämmer överens med företagskulturen? Kap 2.2 och 2.4 

 

Genomförs det en gemensamma bedömning från 

tester, intervjuer och referenser? Hur?  

 Kapitel 2.5 

 

Vilken del av rekryteringsprocessen anses vara mest 

kritisk? 

 Kapitel 2.5 - 2.7 

 

Vilka svagheter anses finns i organisationens 

nuvarande rekryteringsprocess? 

 Kapitel 2.5 - 2.7 

Hur förutspår ni att den digitala automatiseringen 

kommer att påverka framtiden och 

revisionsbranschen? Kapitel 2.1 

 

Hur mycket anser ni att den digitala automatiseringen 

påverkat organisationen redan nu?  

 Kapitel 2.1 

 Kapitel 2.1 
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Har organisationen förberetts på den kommande 

förändringen av digital automatisering?  

 

 

Vilka personliga egenskaper ses som mest 

eftertraktade idag inom revision? 

 Kapitel 2.3 

 

Vilka personliga egenskaper förutspår ni kommer bli 

mer eftertraktade i framtiden inom revision? 

 Kapitel 2.1 och 2.3 

I och med att den digitala automatiseringen förutsägs 

ta över vissa arbetsuppgifter inom revision, vilka 

arbetsuppgifter kommer det bli mer fokus på i 

framtiden? Och vilka försvinner?  Kapitel 2.1 och 2.3 

  

Hur kan organisationen komma att förändra den 

nuvarande rekryteringsprocessen, utifrån att anskaffa 

de personliga egenskaper och kompetenser som ni 

förutspår kommer att bli viktigare inom revision 

framtiden?  Kapitel 2.2 -2.7 

 

För egen del: Kan vi komplettera om vi behöver mer 

uppgifter?   

 


