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FÖRORD 

Examensarbetet genomfördes under vårterminen 2015 vid Luleå tekniska universitet. 

Denna period har bjudit på många känslor men framför allt har det varit lärorikt och 

intressant. Vi vill framförallt rikta ett stort tack till vår handledare Ossi Pesämaa. Tack 

för att Du varit ett stöd genom hela processen och kommit med förslag för att både 

underlätta och förbättra vårt arbete. Vi vill fortsätta med att tacka våra respondenter som 

ställt upp på enkätundersökningen. Sist men inte minst skulle vi vilja tacka alla 

opponenter som hjälpt oss att förbättra vårt arbete genom de förslag som ni gav oss. 

Utan alla er inblandade hade detta arbete inte varit möjligt, tack än en gång. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med examensarbetet är att identifiera egenskaper som förklarar en revisors 

prestation. Denna fråga är relevant eftersom många revisorer avbryter sin tjänst tidigt i 

karriären för andra lovande tjänster. För att uppnå syftet har en modell utvecklats som 

sedan testats empiriskt. Fyra egenskaper har identifierats till vad som förväntas driva 

prestation hos en revisorskandidat tidigt i sin karriär. Enkäter skickades ut till 2036 

revisioner och 200 kompletta svar erhölls. Vidare utfördes kontroller på fördelningar i 

ålder, kön och storlek på byrån. Resultaten tyder på att det bara finns marginella 

skillnader mellan olika grupper. Vidare bekräftades att hårda faktorer som utbildning 

och yrkesfärdighet har betydande inverkan på förväntade yrkesprestationer och lojalitet 

hos en revisor. Resultaten som presenteras är viktiga för byråer vid rekrytering samt för 

att skapa lojal personal. Förståelse för relationen mellan lojalitet och prestation kommer 

skapa ökad effektivitet inom byrån. 

 

Nyckelord: humankapital, revisor, prestationsdrivande egenskaper, prestation, lojalitet 

  



ABSTRACT 

This study aims at identifying critical factors for audit candidates. This issue is relevant 

as many auditors discontinue at an early career for other promising offers. This thesis 

identified four antecedents to expected performance of early career audit candidates. A 

survey was sent to 2036 auditors and 200 complete responses were returned. A 

significant amount of controls such as age, gender and size of the bureau indicated that 

there are only marginal differences between different groups. Furthermore, it is herein 

confirmed that hard factors such as educations and work competencies have significant 

impact on expected work performance and loyalty. Our results are important for audit 

firms recruiting and maintaining employees. Understanding the relations emphasizing 

loyalty along with knowledge of concepts relating to performance, audit firms will see a 

substantial increase in efficiency and effectiveness.  

 

Keywords: human capital, auditor, performance enhancing qualities, performance, 

loyalty 
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1. INLEDNING 

Under tiden de flesta arbetade inom industrisektorn var det individers uthållighet i 

armar och ben, fysiskt arbete, som eftertraktades för tillverkning av produkter på 

löpande band. Allt eftersom har övergången till ett kunskapssamhälle inneburit en allt 

större eftersträvan på immateriella tillgångar (Hochshild, 2012). De senaste årtionden 

har övergången till ett kunskapssamhälle inneburit en tillväxt av avancerade tjänster. 

Castellaci (2008) menar att denna tillväxt är nära besläktad med den teknologiska 

utvecklingen. Många aktiviteter inom tillverkningsföretag har blivit outsourcade till 

avancerade tjänsteleverantörer. Denna process har inneburit ett större beroende och 

kunskapsutbyte mellan tillverknings- och tjänsteföretagen. Tillverkningsföretag 

outsourcar delar av sin verksamhet och därmed upprätthåller tillväxten i tjänsteföretagen 

genom behovet av dessa avancerade tjänster. De teknologiska framstegen i 

tjänsteföretagen upprätthåller dynamiken i hela tillverkningsbranschen. Det är på detta 

sätt det ömsesidiga beroendet samspelar. (Park & Chan, 1989; Franke & Kalmbach, 

2005). Både tillverkning- och tjänsteföretag karakteriseras och präglas således av 

innovation (Castellacci, 2008).  

 

Tidigare forskning visar på att immateriella tillgångar är betydande för ett företags 

framgång till den grad att det kan vara den främsta anledningen till företagets resultat 

(Dess, Gupta, Hennart & Hill, 1995). Intellektuellt kapital är en form av immateriell 

tillgång och kommer i det här examensarbetet behandlas synonymt med varandra. 

Stewart (1994) definierar intellektuellt kapital som det intellektuella materialet som 

identifierats och utnyttjas för att producera tillgångar med ett högre värde. Edvinsson 

(1998) beskriver det intellektuella kapitalet som den kunskap, erfarenhet, kundrelationer 

och yrkesfärdigheter varje individ besitter som tillför konkurrensfördelar på marknaden. 

Hans beskrivning utvidgades av Miller (1999) för att inkludera företagets relationer och 

inflytelse i samhället. I litteraturen utgörs det intellektuella kapitalet av tre 

komponenter: humankapital, strukturkapital samt kundkapital.  

 

Humankapital innefattar individers inneboende kunskap i form av förmågor, 

kompetenser, erfarenheter, kreativa processer och innovationsförmåga (Coff, 2002; 

Edvinsson & Malone, 1998). Strukturkapitalet är investeringar som företaget gjort i 

verktyg, databaser, varumärke och all organisationskapacitet som syftar till att koppla 

samman och underlätta kunskapsflödet. Kundkapitalet omfattar de relationer som 

utvecklats med nyckelkunder (Edvinsson & Malone, 1998) samt samarbetet inom 

företaget och med leverantörer genom tillit (Miller, 1999). Det intellektuella kapitalet 

sägs dölja sig i skillnaden mellan ett företags marknadsvärde och bokförda värde 

(Edvinsson & Malone, 1998).  

 

Castellacci (2008) identifierar fyra typer av branscher i sin typologi baserat på deras 

huvudfunktion. Dessa fyra branschdefinitioner identifieras baserat på teknologisk 

kapacitet och omfattning. Ytterligare två undergrupper identifieras i varje bransch. Den 

mest avancerade tjänsteleverantören karakteriseras av stor teknisk kapacitet och 

förmåga att hantera samt skapa komplex teknologisk kunskap. En av undergrupperna 

avser tjänsteindustrin vilket omfattas av kunskapsintensiva företagstjänster som 

rådgivning och konsulting, det som innefattas i revisionsyrket.  
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En profession är en typ av formell kompetens som definieras som en yrkesgrupp som 

utför sina unika arbetsuppgifter genom sin unika kompetens med självständighet och det 

egna omdömet (Hellberg, 1991). Exempel på professioner är läkare, jurister, militärer 

samt revisorer (Statistiska centralbyrån [SCB], 2012). Revisorer levererar avancerade 

tjänster, således förväntas humankapitalet spela en betydande roll för företagets resultat.  

 

Revisorns uppgift är att med ett kritiskt förhållningssätt granska, bedöma och göra ett 

uttalande om företagets ekonomiska ställning. Globaliseringen, teknologin och den 

ökade vikten av kunskapsintensiva processer har inneburit förändringar i hur företag 

värderas. De immateriella tillgångarna i form av intellektuellt kapital är betydande vid 

värdering av företagets ställning (Curado, Henriques & Bontis, 2011). Öhman (2007) 

menar att revisorer följer lagar och riktlinjer vid sitt arbete och bedömer bara de 

materiella tillgångarna eftersom det innebär en bedömning som kan kvalitetssäkras med 

god precision. De undviker att uttala sig om företagens immateriella tillgångar på grund 

av svårigheten att bedöma dessa. Därmed kan de inte kvalitetssäkra informationen och 

säkerställa positionen som revisorsprofession. Många intressenter grundar sina beslut i 

den utgivna informationen som kvalitetssäkras av revisorn. Om informationen visar sig 

vara felaktig kan det innebära stora ekonomiska förluster för aktieägare, finansiärer, 

leverantörer och andra intressenter. Precis som i andra professioner, exempelvis 

läkarprofessionen, undviker man att göra rätt saker och fokuserar på att göra saker rätt. 

Ett exempel är om en läkares magkänsla säger att en viss operation hade ökat chanserna 

för patienten kommer läkaren ändå följa reglerna för att inte utsätta sig själv för risk om 

det skulle misslyckas (ibid.).  

 

Revisionsbranschen utmärks av hög konkurrens där tjänster utförs till stora rabatter för 

att säkerställa positionen på marknaden (Kend, Jubb & Houghton, 2010). Avskaffandet 

av revisionsplikten för små bolag medför att efterfrågan på revisorer blir mindre vilket i 

sin tur innebär att antalet möjliga revisorskandidater blir mindre för revisionsbyråerna. 

En revisor står inför en stor press vid utövandet av sin yrkesroll (Weick, 1983; Choo, 

1983), och tillsammans med den höga konkurrensen på marknaden samt avskaffandet 

av revisionsplikten är alla bidragande effekter till den höga personalomsättningen 

(Rasch & Harrell, 1990). Att många revisorer slutar för andra tjänster påverkar i sin tur 

effektiviteten i byrån (Hall & Smith, 2009). Det blir därför viktigt för byråer att göra 

omsorgsfulla rekryteringar samt bibehålla personal. De förekommande 

revisionsskandalerna inom yrket (Föreningen auktoriserade revisorer [FAR], 2013) är 

indikationer på dåligt utförda uppdrag vilket talar för betydelsen att titta närmare på 

vilka faktorer som driver en revisors prestation.  

 

Tidigare studier har undersökt revisorers prestation genom att låta revisorer utföra olika 

test som skattehantering och lagervärdering med olika oberoende variabler som 

exempelvis erfarenhet och tidspress (Bhattacharje & Moreno, 2002; Low & Tan, 2011). 

El-Masry & Hansens (2008) studie fokuserade på faktorer som påverkar revisorers 

utnyttjande av bevis och ledtrådar med revisorns omdöme som den beroende variabeln. 

Jamal & Sunders (2011) studie undersökte begreppet oberoende och dess effekt på 

revisionskvaliteten. Detta examensarbete syftar att undersöka individen och dess 

egenskaper som oberoende variabler på prestation inom revision. Genom att identifiera 

vilka egenskaper som anses driva prestation inom svenska byråer vill det här 

examensarbetet bidra med att underlätta anställningen av nya revisorskandidater samt 

motivera befintliga revisorer. För revisionsbyråernas kunder ökar kunskapen gällande 

vad de ska söka efter vid val av revisor. Mot bakgrund av vår inledande diskussion 

frågar vi: Vilka faktorer i humankapitalet är avgörande för att en revisor ska kunna 

prestera i sin avancerade tjänst? 
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1.1 Syfte 

Syftet är att förklara och skapa förståelse för vilka faktorer som driver prestation för 

svenska revisorer.  

 

För att uppnå syftet genererades ett antal teoretiska begrepp. En litteraturgenomgång på 

humankapital gav en överblick på olika egenskaper och färdigheter som kunde öka 

prestationen hos en revisor. För att sedan uppnå syftet empiriskt analyserades en rad 

förmågor genom en enkätundersökning där syftet var att mäta sambandet mellan 

prestation och förmåga. Vår teoretiska litteraturgenomgång fann två faktorer som var 

meningsfulla för att mäta prestation nämligen lojalitet och yrkesprestation. För att 

förklara prestation har således två typer av prestation identifierats. Vidare har vi 

teoretiskt identifierat fyra faktorer som bidrog till prestation nämligen utbildning, 

erfarenhet, social förmåga och yrkesfärdighet. Urvalet som bidragit till det empiriska 

materialet är primärdata som insamlats och kommer från hälvten av alla revisorer i 

branschen.  

2. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta avsnitt avser att skapa en övergripande bild över faktorer som driver prestation. 

Därefter kommer hypotesformuleringar skapas utifrån den teoretiska referensramen.  

 

2.1 Intellektuellt kapital 

Intellektuellt kapital är ett välbeforskat område, trots det har forskare inte kommit 

överens om en tydlig definition på intellektuellt kapital. Forskare från olika grenar 

definierar begreppet på olika sätt (Choong, 2008). Nedan presenteras ett antal 

definitioner av begreppet intellektuellt kapital som sammanställts av Moustaghfir & 

Marr (2005).  

 

Stewart (1997) menar att “det intellektuella kapitalet – kunskap, information, 

immateriella rättigheter, erfarenhet – som kan användas för att skapa tillväxt”. Vidare 

menar Sullivan (1996) att intellektuellt kapital “de kunskaper som kan omvandlas till 

värde”. Becker (1964) beskriver det intellektuella kapitalet som “investeringar i 

humankapitalet i form av individers utbildning och träning kan liknas med investeringar 

i företagens materiella tillgångar”.  

 

Leif Edvinsson (1998) som anses vara en av de tidigare pionjärerna för intellektuellt 

kapital har delat in intellektuellt kapital i tre delar, humankapital, strukturkapital och 

kundkapital. 

 

2.2 Humankapital 

Edvinsson (1998) definierar humankapital som en kombination av kunskap, skicklighet, 

kreativitet samt varje enskild individs förmåga att utföra sina arbetsuppgifter i företaget. 

I begreppet inkluderas också företagets värderingar, kultur och filosofi. Wright (1995) 

menar att om företaget klarar att skilja på lämpliga kandidater från olämpliga vid 

rekrytering kommer en mer optimerad arbetskraft uppnås. Det i sin tur innebär högre 

kvalitet på personal, vilket ökar bidraget till företagets totala humankapital. Edvinsson 

(1998) menar att de är summan av alla komponenter i en organisation som skapar ett 
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dynamiskt kunskapsflöde.  Vidare förklarar Edvinsson (1998) att investerare glömmer 

bort att värdera dessa faktorer då de inte är lika synliga utåt som exempelvis 

årsbokslutet, organisationsschemat och liknande dokument.  Vikten av dessa faktorer 

bör inte underskattas på grund av betydelsen de har för företagets överlevnad. 

 

2.3 Prestation 

Tidigare forskning visar på att immateriella tillgångar är av stor betydelse för företaget 

till den grad att det kan vara den främsta anledningen till företagets framgång (Dess et 

al., 1995). Stewart (1997) menar att det intellektuella kapitalet, immateriella tillgångar i 

form av kunskap, information och erfarenhet, är det som används för att skapa värde till 

företaget. Det intellektuella kapitalet sägs dölja sig i skillnaden mellan ett företags 

marknadsvärde och bokförda värde (Edvinsson & Malone, 1998). Vidare finner Crook, 

Todd, Combs, Woehr & Ketchen (2011) att humankapitalet har en stark påverkan på ett 

företags resultat. Prestation kan därmed speglas i de egenskaper som återfinns i 

humankapitalet. Individers kunskap och kompetenser representerar en stor del av 

värdeskapandet hos företaget och har således en stark koppling till prestation.  

 

Prestation är ett av de mest beforskade begreppen för att mäta beteende och förväntade 

beteenden i organisationen (Robbins, Judge, Millett & Boyle, 2013). Flera tidiga verk 

radade upp aspekter som frånvaro, arbetstillfredsställelse och personalomsättning 

(Mowday, Porter & Dubin, 1974). Begreppet har även utvecklats till att mäta lojalitet 

och viljan att stanna i företaget (Mowday, Steers & Porter, 1979). Enligt Gardner (1988) 

behöver företag visa uppskattning för att erhålla lojala medarbetare. Denna uppskattning 

kan vara i form av ergonomiska förbättringar, mer attraktiva kontor, tillgång till 

massage eller en concierge-service som sköter olika ärenden för personalen 

(Hawaleshka, 1999). Kaye & Jordan-Evans (2008) belyser betydelsen av att föra en 

dialog med anställda om deras framtid i företaget.  

 

Prestation är numer ett begrepp som integrerar sociala och uppgiftsorienterade aspekter 

(Shonin, Van Gordon, Dunn, Singh & Griffiths, 2014) och omfattar aspekter som 

kommunikation, team bekantskap, problemlösning och förmågan att hantera stress 

(Robbins et al, 2013). Dessa aspekter beror i hög grad av yrkesfärdighet och social 

förmåga (Shonin et al, 2014). Prestation är i hög grad även beroende av utbildning 

genom aspekter som formell kompetens (Ng & Feldman, 2009) och förmåga att lära sig 

(Kaufman, 1978). Vidare menar McDaniel, Schmidt & Hunter (1988) att erfarenhet 

korrelerar starkt med prestation i egenskap av tidigare erfarenheter samt komplexitet 

inom yrke. Med aspekter som förmågan att hantera nya situationer (Rodebaugh, 2007) 

samt tidigare erfarenheter inom yrket beror prestation i hög grad av erfarenhet (Zollo & 

Winter, 2002). De två dimensioner av begreppet prestation som identifierats här är 

yrkesprestation och yrkeslojalitet. De omfattar kundbemötande, förmåga att arbeta i 

team, effektivitet och kvalitet, kundbeläggning samt planering och administrativa 

förmågor respektive sjukfrånvaro, arbetstillfredsställelse och viljan att stanna kvar.  

 

Precis som man kan dela in motiv i hårda och mjuka faktorer (Pesämaa, Hair & Haahti, 

2010; Rosenfeld, 1996; Huggins, 2000) kan prestation även delas in som hårt och 

mjukt. Pesämaa et al. (2010) definierar hårda faktorer som en mått där ambitionen 

handlar om kontroll och tydlighet, ofta kortsiktiga. Mjuka faktorer är minst lika viktiga 

begrepp som påverkar framgång genom framförallt relationer, ofta lång sikt (ibid.). 

Hårda faktorer är lättare att kontrollera, mäta och koppla till ett visst resultat medan 

mjuka faktorer är svårare att förknippa till ett visst resultat (Powell, 2004). Lojalitet är 
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något som byggs upp över tid och därför finns det skillnader i prestationer på kort och 

lång sikt (Pesämaa, 2007). På kort sikt blir hårda motiv viktiga medan mjuka motiv blir 

viktigare på lång sikt (ibid.). Begreppet prestation kan således delas in i en tidsaspekt. 

Yrkesprestation blir en hård faktor som handlar om kortsiktiga prestationer och 

yrkeslojalitet blir en mjuk faktor som omfattar prestation på lång sikt. 

 

2.4 Utbildning och dess relation till yrkesprestation och lojalitet 

Utbildning är en central faktor i humankapitalet (Lanzi, 2007). Utbildning innefattar 

organiserad undervisning och övning som ger färdigheter för ett visst yrke. Det finns 

olika nivåer av utbildning som grundutbildning, högskoleutbildning och 

personalutbildning för att nämna några. För att få titeln auktoriserad revisor krävs minst 

tre års eftergymnasial utbildning med kandidatexamen, minst tre år praktisk utbildning 

under tillsyn av en auktoriserad eller godkänd revisor och till sist två års utbildning av 

antingen teoretisk eller praktisk karaktär. Efter dessa åtta år av utbildning krävs att 

kandidaten avlägger ett prov (Revisorsnämnden). Förutom kraven för att bli revisor ger 

utbildning färdigheter vid utförande av yrke, således bidrar utbildningsaspekten till 

prestation. Sedan förväntas revisorer med högre utbildning leverera högre kvalitativa 

tjänster inom branschen (Bröcheler, Maijoor & Witteloostuijn, 2004). 

 

Hassall, Dunlop & Lewis (1996) menar att inställning är en central fråga och det bör 

främjas en attityd av acceptans och trivsel vid osäkerhet och ostrukturerade situationer. 

En attityd av att söka ständig förbättring, både för en själv och för yrket, kommer leda 

till ett livslångt lärande.   

 

Vi har identifierat följande aspekter i utbildning som är betydande för en revisors 

prestation: förmåga att lära sig samt formell kompetens. 

 

H1Autbildning: Det finns ett positivt samband mellan utbildning och yrkesprestation. 

H1Butbildning: Det finns ett positivt samband mellan utbildning och yrkeslojalitet. 

 

2.5 Erfarenhet och dess relation till yrkesprestation och lojalitet 

Organisationer, projektgrupper och individer utvecklar olika rutiner för att lösa problem.  

När rutiner blir mer fastställda består lärandet av en process av undersökning, validering 

och utveckling av nya rutiner för ökad prestation (Zollo & Winter, 2002). Därmed 

kommer ökad erfarenhet innebära förbättring vid både utförandet av befintliga rutiner 

samt utvecklingen av nya.   

 

En annan aspekt är att erfarenhet påverkar prestation positivt genom att minska ångest 

inför nya situationer. Denna ångest upplevs i huvudsak eftersom människor tvivlar på 

att framstegen mot ett mål kommer göras (Rodebaugh, 2007). I Bhattacharje & 

Morenos (2002) studie tenderar oerfarna revisorer överskatta risken för lagerinkurans 

där erfarna revisorer inte gör det när negativ affektiv information tillhandahålls. 

Erfarenhet fungerar således som ett verktyg för att hantera nya situationer. Aspekten 

som identifieras här är ”förmågan att hantera nya situationer” då uppdragen en revisor 

utför varierar. 
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Det finns negativa aspekter associerade med erfarenhet och dess påverkan på prestation. 

Man kan bli fast i sina rutiner vilket innebär att om miljön förändras kommer man inte 

bemöta den (Huckman, Staats & Upton, 2009). Staw (1980) lyfter fram andra 

potentiella negativa effekter erfarenhet kan innebära. Han menar att färdigheten ökar 

med anställning samtidigt som drivet och arbetsinsatsen minskar och således skapas ett 

U-format förhållande med prestation.  

 

Med utgångspunkt i detta definieras aspekterna ”redovisningsrelaterad erfarenhet” 

vilket innefattar tidigare erfarenheter av redovisning, då vi anser att bli bättre på rutiner 

innebär att man bör ha upplevt liknande uppgifter. Den andra aspekten som definierats 

är ”semi-relaterad erfarenhet”, vilket syftar till att ta till vara på tidigare erfarenheter 

som innefattar liknande karaktärsdrag som karakteriseras av revision. Det kan 

exempelvis vara en tidigare anställning på McDonalds, som på liknande sätt med 

revisionsyrket associeras med en hög grad stress. Ett annat exempel kan vara inom det 

militära, vilket associeras med disciplin. På liknande sätt finns det regler och ramverk 

att förhålla sig till inom revisionsyrket. Därigenom spelar erfarenhet en betydande roll 

för en revisors prestation.  

 

H2Aerfarenhet: Det finns ett positivt samband mellan erfarenhet och yrkesprestation. 

H2Berfarenhet: Det finns ett positivt samband mellan erfarenhet och yrkeslojalitet. 

 

2.6 Social förmåga och dess relation till yrkesprestation och lojalitet 

EY AB skriver i en jobbannons i syfte att finna en revisor följande:  

 
Som person är du social och utåtriktad och du tycker om att samarbeta 

med andra människor och bygga relationer såväl internt med kollegor 

som med kunder. Du har en stark drivkraft och ambition att utvecklas 

och du brinner för service. Du har dessutom en god analytisk förmåga 

och ett affärsmässigt tänkande samt givetvis ett genuint intresse för 

redovisning och revision. 

 

Revision innefattar därmed, förutom att granska och uttala sig om ett företags 

ekonomiska ställning, till stor del interaktion med människor. Revisionsuppdrag sker 

ofta i samarbete med kunden, företaget och i team. Förmågor att kunna uttrycka sig 

tydligt i tal och skrift både internt samt gentemot kund blir därför viktigt. Därav 

identifieras aspekten ”kommunikation” vilket även Hassall et al. (1996) studie påvisade 

som en högt rankad färdighet i samband med revision.  

 

Humankapitalet är en viktig resurs vid valet av team och vikten av att finna balansen 

mellan kompetens hos de anställda och komplexiteten i revisionsuppdrag är betydande 

för revisionsbyråer (Dobre, Vilsanoiu & Turlea, 2012). Ett teams prestation är positivt 

relaterad med antalet gånger de arbetat med varandra (Huckman et al., 2009). Därav 

definieras aspekten ”team bekantskap” eftersom prestationen förbättras med antalet 

uppdrag som utförs med samma team.  

 

Gaudine & Thorne (2001) menar att en positiv inställning under etiska dilemman 

förbättrar förmågan att agera etiskt och Cianci & Bierstakers (2009) studie indikerar en 

negativ relation mellan negativ inställning och etiska beslut. Orsaken till 

revisionsskandalerna är det bakomliggande problemet om etik och moral. Revisorers 

och chefers olämpliga beteende i syfte att uppnå kortsiktiga vinster och framsteg har 

framkallat dessa skandaler (Reinstein, Moehrle & Reynolds-Moehrle, 2006 ). Med detta 



7 

 

identifieras aspekten ”etik” under argumentet att om en revisor agerar etiskt anser vi att 

det leder till en förbättrad prestation. Därmed förväntas social förmåga påverka 

prestation genom aspekter som kommunikation, team bekantskap och etik.  

 

H3Asocial förmåga: Det finns ett positivt samband mellan social förmåga och 

yrkesprestation. 

H3Bsocial förmåga: Det finns ett positivt samband mellan social förmåga och 

yrkeslojalitet. 

 

2.7 Yrkesfärdighet och dess relation till yrkesprestation och lojalitet 

Noordegraaf (2007) menar att professionalism handlar om att lära sig tillämpa 

kunskaper till olika specifika enskilda fall och problem. Anställda som behandlar 

enskilda kunder, gör särskilda beslut, analyserar specifika fall eller ger råd med grund i 

lärda kunskaper och insikter. Genom kunskap, kompetens eller tekniska grunder 

kommer vetskap om hur olika fall behandlas (Wilensky, 1964). Över tiden kommer 

lärdom om normer hur man uppför sig, hur man klär sig, hur man talar och man lär sig 

reagera på olika signaler i olika situationer (Noordegraaf, 2007). Wilensky (1964) 

menar att dessa normer inte bara avgör att tekniskt kompetent och högkvalitativt arbete 

utförs. De medför en starkare förhållning till kundens intressen när de står i strid med de 

personliga. Revisorn står inför varierande situationer med unika fall och problem. 

Därigenom identifieras aspekten ”problemlösning” eftersom revisorn behöver kunna 

tillämpa sina kunskaper på olika situationer för att behandla de korrekt, att identifiera 

problem och möjligheter samt förmåga att hitta önskad information för att nå en 

välmotiverad slutsats. Vidare identifieras aspekten ”uppförandekod” eftersom revisorn 

bör veta hur denne ska uppföra sig i olika situationer och därmed spegla en bild av 

professionalism, vilket även medför en ökad hängivenhet till kunden.  

 

Ett välkänt fenomen är att revisorns vardag på arbetet präglas av en hög grad av stress 

och hur denna stress påverkar prestationen på arbetsplatsen (Weick, 1983; Choo, 1983). 

Choo (1986) menar att om en individ kan kontrollera stressen och balansera mängden 

stress med arbetsuppgifterna behöver det inte leda till att prestationen påverkas negativt, 

utan snarare att stressen kan förbättra revisorns prestation på arbetet. Vidare leder det 

till att en revisor i framtiden kan ta på sig uppdrag av svårare karaktär utan att uppleva 

rädsla eftersom denne lärt sig kontrollera den (Guénin-Paracinia, Malschb & Marché 

Paillé, 2014). Den identifierade aspekten är således ”förmåga att hantera stress” 

eftersom, som nämnt ovan, en individs förmåga att kontrollera och balansera stress 

bidrar till en ökad prestation.  Tillsammans med aspekter som problemlösning och 

uppförandekod förklaras yrkesfärdighet och dess relation till prestation.  

 

H4Ayrkesfärdighet: Det finns ett positivt samband mellan yrkesfärdighet och 

yrkesprestation. 

H4Byrkesfärdighet: Det finns ett positivt samband mellan yrkesfärdighet och 

yrkeslojalitet. 
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2.8 Teoretisk referensram modell 

Med utgångspunkt i vår teoretiska referensram har en modell tagits fram. Modellen 

beskriver de identifierade faktorer som bidrar till en ökad prestation. Ett företags 

resultat, det vill säga prestation, beror i hög grad på individers humankapital (Crook et 

al, 2011). Utbildning, erfarenhet, social förmåga och yrkesfärdighet är de identifierade 

begreppen inom humankapital som bidrar till prestation. Dessa begrepp förklaras av de 

aspekter som observerats. Begreppet utbildning handlar till stor del om lärande och 

kompetens. Erfarenhet avser lärdomen av repetition och tidigare upplevda situationer. 

Social förmåga syftar till kommunikation och interaktion mellan människor. 

Yrkesfärdighet omfattar professionalism, det vill säga kunskap om hur olika fall 

behandlas samt professionellt uppförande.  

 

 
 

Figur 1 Teoretisk referensram modell  
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3. METOD 

I avsnittet nedan beskrivs examensarbetets genomförande, vilka metodval som användes 

och dess innebörd, valet av respondenter och hur information insamlades och 

analyserades. 

 

3.1 Forskningsansats 

Det finns två sätt att se på förhållandet mellan empiri och teori i en forskningsansats, 

deduktiv och induktiv. Den deduktiva ansatsen innebär att den som utför studien skapar 

hypoteser utifrån befintlig teori för att sedan kontrollera det empiriskt. Den induktiva 

ansatsen innebär att personen som utför studien utgår från empiri för att skapa en teori 

(Bryman & Bell, 2013). I detta examensarbete angreps problemet i enlighet med en 

deduktiv ansats, med explorativa inslag vid enkätutformningen. Hypoteserna i arbetet 

togs fram utifrån tidigare forskning och befintliga teorier. Teorin låg sedan till grund för 

enkätens utformning. Det explorativa inslaget innefattade anpassningen och 

översättningen av utbildning, erfarenhet, social förmåga och yrkesfärdighet till en 

kontext med revision. Enkäterna skickades ut elektroniskt via mail till auktoriserade 

respektive godkända revisorer samt revisorsassistenter. Vidare analyserades insamlad 

data genom en faktoranalys och en regressionsanalys. 

 

3.1.1 Val av metod 

Enligt Bryman & Bell (2013) beskrivs kvantitativ forskning som en strategi för att 

samla in numerisk data för att sedan beskriva, mäta och förklara den. Kvantitativ 

forskningsmetod används övervägande som synonym för de flesta 

datainsamlingstekniker. Dessa tekniker kan vara i form av frågeformulär eller grafer och 

statistikt material som genererar eller använder numerisk data (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). Enligt Bryman & Bell (2013) beskrivs kvalitativ forskning som en 

metod där man ser mer till ord än siffror. Kvalitativ forskningsmetod används 

framförallt vid intervjuer och icke numerisk data (Saunders et al., 2009). I detta 

examensarbete användes en kvantitativ metod där information samlades genom enkäter. 

Valet av kvantitativ metod motiverades av att en översikt av drivande egenskaper hos en 

revisor skulle identifieras och kartläggas, som sedan skulle generaliseras till yrket. 

Genom elektroniska enkäter granskades kvantifierbar data som statistisk information 

och numeriska värden för att finna samband och förståelse för vad som driver 

prestation. Därför ansåg vi att kvantitatv forskningsmetod lämpade sig bättre. 

 

3.2 Komparativ del 

Den komparativa delen utgörs av en jämförelse mellan respondentgruppers attityd 

gentemot begreppen för att kontrollera och säkerställa informationen. Eventuella 

skillnader i kön, ålder eller storlek på arbetsgivare undersöktes. För att undersöka 

eventuella skillnader mellan revisorer i små och stora revisionsbolag, ”the big four”, 

fick respondenter ange om de tillhörde en av de fyra stora revisionsbyråerna eller annan. 

Även kön och ålder inkluderades i undersökningen för att se eventuella skillnader 

mellan män och kvinnor samt äldre och yngre. Detta möjliggjorde att bakomliggande 

faktorer som potentiellt påverkade resultatet kunde identifieras, och därmed gav 

utrymme för ytterligare analys vilket hjälpte till att uppnå examensarbetets syfte att 

fånga egenskaper som förklarar prestation.   
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3.3 Urval och respondenter 

Examensarbetets empiri byggdes på data insamlad från enkäter. Enligt Dahmström 

(2011) är enkäter effektiva att utföra samt enkla att läsa av och samla in fakta från. 

Anledningen till användningen av enkäter och en kvantitativ metod baserades på målet 

att kartlägga vilka egenskaper som förklarar prestation inom revisionsyrket. 

Målpopulationen bestod av samtliga 4000 revisorer i Sverige, av dessa kontaktades 

2036 personer. Ett representativt urval som bestod av ungefär hälften av den totala 

populationen undersöktes, där urvalet skedde utifrån lättåtkomliga element. Urvalet 

utgjordes av en tillgänglig email lista av revisorer varav ytterligare tillägg gjordes för att 

komplettera listan. Samtliga personer i populationen fanns tillgängliga på Föreningen 

Auktoriserade Revisorers (FAR) databas. Kriterierna för populationen var att de skulle 

inneha någon av befattningarna auktoriserad respektive godkänd revisor samt 

revisorsassistenter, eftersom de ansågs kunna tillhandahålla meningsfulla svar som 

möjliggorde att syftet i examensarbetet uppnåddes. Enkäter är enligt Bryman & Bell 

(2013) en datainsamlingsmetod som kan liknas med intervjuer, med fördelen att svaren 

inte påverkas av personen som ställer frågorna och att de respondenter som deltar i 

enkäten får samma förutsättningar till att svara på frågorna. 

 

3.4 Enkät 

Grunden för enkätens utformning är den teoretiska referensram som presenterades samt 

tolkningar ur andra studier vilket presenteras i mätinstrumentet nedan. Enligt Saunders 

et al. (2009) bör enkäten pilot testas innan datainsamlingen påbörjas. Anledningen är för 

att kunna identifiera om det existerar eventuella problem med enkäten samt testa 

validiteten och reliabiliteten i datan. Pilotrespondenten i detta examensarbete var en 

auktoriserad revisor med flera års erfarenhet av revision. Denne hade befattningen 

ekonomichef på ett större svenskt bolag, denna respondent förblev anonym efter 

önskemål. Enligt Bryman & Bell (2013) har enkäter vanligtvis väldigt låg svarsfrekvens 

vilket leder till svårigheter att dra generella slutsatser. Genom att skicka ut påminnelser i 

två omgångar försäkrades att nog med svar erhölls. Bryman & Bell (2013) nämner 

vidare att ett annat problem med enkäter är att respondenter som deltar inte svarar på 

alla frågor. Enkäten krävde ett svar för att gå vidare till nästa fråga, om respondent inte 

ville svara fanns alternativet ”neutral, kan ej ta ställning” för att gå vidare. Under tiden 

enkäten var aktiv erhölls ungefär 150 autosvar som handlade om att personer inte kunde 

svara på enkäten på grund av semester, föräldraledighet eller uppsägning. När enkäten 

avslutades hade 200 svar kommit in av 2036 utskickade, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 9,8 %. Detta diskuteras vidare i metoddiskussion.  

 

3.4.1 Mätinstrument 

Mätinstrumentet utarbetades till en början på basis av etablerade begrepp utifrån andra 

vetenskapliga artiklar. Vidare utvecklades och översattes dessa ytterligare med hjälp av 

pilottestet för att passa en kontext med revision och revisorer. Skalan varierade på en 

likertskala från -3 till +3 för att mäta attityd gentemot påståendena. Där -3 stod för ”tar 

helt avstånd”, 0 stod för ”neutral, kan ej ta ställning” och +3 stod för ”instämmer helt”. 

Genom dessa sju valmöjligheter ville vi fånga nyanser av inställning samt undvika för 

många valmöjligheter vilket kan leda till att respondenten svarar slumpmässigt.  

 



11 

 

3.4.1.1 Utbildning 

Utbildning är kunskaper och kunnande (Nationalencyklopedin, [NE]). Vi byggde ett 

mått för att mäta utbildning på basis av en studie i en annan profession (Smith, Latter & 

Blekinsopp, 2014), som sedan utvecklades och modifierades till ett 

revisionssammanhang. Måttet mäter grad av utbildning, dess kvalitet och lämplighet. 

Således ger den en bred och nyanserad bild. Den operativa definitionen omfattar att du 

har rätt och adekvat utbildning och den slutliga operationaliseringen omfattade 

påståendena (1) identifiera nyanser i behov vid konsultation gentemot kund, (2) god 

förståelse för redovisning, (3) förmåga att utveckla en expertis inom ett specifikt 

område, exempelvis skatter och (4) bygga upp en professionell förmåga att uppträda 

med förtroende gentemot kund. 

 

3.4.1.2 Erfarenhet 

Erfarenhet är ett begrepp som omfattar kunskaper och färdigheter som förvärvats genom 

en process eller tidigare upplevelse. Mätningen gjordes med utgångspunkt i att fånga 

begreppet erfarenhet utifrån ett flertal studier. Operationaliseringen avser fem 

påståenden vilket syftar till att fånga erfarenhet och dess aspekter. Den slutgiltiga 

operationaliseringen såg ut som följande: (1) Redovisning och revision (Rodebaugh, 

2007; Bhattacharje & Moreno, 2002). (2) erfarenhet av att ta till sig samt utveckla nya 

rutiner för att lösa problem (Zollo & Winter, 2002).  (3) hantera ostrukturerade problem 

och nya situationer (Bhattacharje & Moreno, 2002).  (4) tidigare erfarenhet av relaterade 

branscher eller ämnesområden. (5) erfarenhet att arbeta under press (Rodebaugh, 2007; 

Bhattacharje & Moreno, 2002).  

 

3.4.1.3 Social förmåga 

Social förmåga handlar om interaktion och samspel mellan individer samt att arbeta 

med andra (Nationalencyklopedin [NE]). På basis av Washer (2007), för att kunna 

förstå begreppet social förmåga utifrån samarbete måste kommunikation och lagarbete 

tas med i måttet. Operationaliseringen av social förmåga utformades med grund i 

Suhonen & Paasivaaras (2011) och Themba & Marandus (2012) studier. Den slutliga 

operativa definitionen fångade därmed förmågor att (1) arbeta i grupp, (2) få individer i 

teamet att arbeta tillsammans och mot gemensamma mål, (3) delta i diskussioner på ett 

professionellt sätt och uttrycka sig klart och tydligt såväl i tal som i skrift, både 

gentemot kund samt internt gentemot team.  

 

3.4.1.4 Yrkesfärdighet 

Yrkesfärdighet innebär att tillämpa kunskap till olika situationer (Noordegraaf, 2007). 

Förståelse för begreppet skapas genom att inkludera aspekter som kundbemötande, 

beslut, uppförande och analyser med grund i lärda kunskaper och insikter (Noordegraaf, 

2007; Wilensky, 1964). Operationaliseringen utvecklades på basis av en studie på ett 

annat område (Georgopoulos & Mann, 1962). I syfte att fånga begreppet yrkesfärdighet 

och dess aspekter konstruerades därmed påståendena (1) koordinera mellan olika 

uppdrag, (2) utveckla ett stabilt förhållningssätt gentemot kund, (3) göra insatser för att 

undvika att skapa problem eller störningar med andra uppgifter och ansvarsområden, (4) 

samråda med andra med annan specialistkunskap och från ett annat område och (5) 

hantera kunder på ett sätt som de upplever smidigt.  
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3.4.1.5 Prestation 

I samarbete med pilottest-subjektet (personlig kommunikation, 9 mars 2015) 

utformades följande påståenden, där en högpresterande revisor i allmänhet ansågs 

inneha följande egenskaper; (1) hög stresstålighet, (2) hög kundbeläggning, (3) hög 

planeringsförmåga gällande både uppdragsplanering samt planering mellan alla 

uppdrag, (4) positiv inställning samt agerar etiskt, (5) klarar att skilja på stora och små 

kunder, (6) klarar vara effektiv gentemot uppdragsgivare, (7) har låg sjukfrånvaro, (8) 

vill stanna kvar i byrån och (9) vill jobba inom revisionsbranschen.  

 

Dessa påståenden kunde delas upp i två typer av prestation genom att klassificera de 

efter likheter. Påstående (1) till (6) handlar till stor del om prestation inom yrket; 

yrkesprestation, och (7) till (9) avser lojalitet som prestationsmått; yrkeslojalitet.  

 

3.5 Litteraturundersökning 

För att få en grundläggande förståelse för området genomfördes en litterturundersökning 

på intellektuellt kapital. Litteratursökningen genomfördes på Google scholar, Primo, 

Scopus och Proquest på universitetets egna databaser. Vidare användes böcker som 

fanns tillgängliga på LTUs bibliotek. Sökorden som användes var: intellectual capital, 

human capital, advanced services, audit, audit intelligence, audit skill, audit fear, 

performance, audit quality, loyalty, education, experience, competence, work 

competence, social competence och professionalism, liknande ord har även sökts på 

svenska. För att hitta önskad information användes relaterade artiklar samt de referenser 

författarna använde i de vetenskapliga artiklarna.  

 

3.6 Tillvägagångssätt vid analys 

Vid utformningen av enkäten kodades svaren, vilket innebar att varje svar skulle 

grupperas in i variabler. Det medförde att gruppering samt analys av datan blev lättare 

att utföra. Efter avslutad enkät sammanställdes insamlad information i deskriptiva 

tabeller genom statistikverktyget SPSS. Spearmans korrelationsmatris användes för att 

kontrollera korrelationen mellan de förklarande variablerna. Efter det gjordes en 

explorativ faktoranalys för att urskilja vilka variabler som mätte samma sak samt 

utesluta variabler som inte gjorde det i det fortsatta examensarbetet. De variabler som 

uteslöts finns i kapitel 4.3 faktoranalys. Signifikanta skillnader i respondentgruppers 

svar identifierades genom statistiska tabeller i form av variansanalyser med fördelning 

på kön, ålder och arbetsgivare. Avslutningsvis gjordes en regressionsanalys för att få 

svar på de hypoteser som formulerades. Med hjälp av det statistiska materialet 

utformades en analys utifrån den teoretiska referensramen, som sedan mynnar ut i 

sammanfattade slutsatser.   

 

3.7 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är reliabilitet, replikerbarhet och validitet tre viktiga 

kriterier som används för att bedöma en studies kvalitet som är av kvantitativ typ och 

avser ämnet företagsekonomi. Reliabilitet rör frågan angående om studiens resultat 

skulle bli densamma om det utfördes på nytt. Detta är viktigt för att få fram stabil data 
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som inte förändras mellan olika utföranden (ibid.). Inom detta examensarbete förstärktes 

reliabiliteten genom ett noggrant förarbete vid insamling av teori samt utformning av 

enkät. Enkäten testades av en sakkunnig inom området innan den skickades ut för att 

undvika misstolkningar. För att höja den interna reliabiliteten i examensarbetet 

eliminerades alla variabler som inte översteg 0.5 i den explorativa faktoranalysen (Hair, 

2010). I det statistiska materialet kunde den inre reliabiliteten ytterligare stärkas genom 

den höga inbördes korrelationen in korrelationsmatrisen.  

 

Replikerbarhet handlar om att beskriva tillvägagångssättet tydligt nog till den grad att 

andra forskare ska kunna upprepa undersökningen och få fram samma resultat. För att 

detta ska vara möjligt är det därför viktigt att dokumentera hur studien utförts (Bryman 

& Bell, 2013). I metodavsnittet finns det tydliga instruktioner på tillvägagångssättet, 

vilka källor som använts, hur respondenter valts ut och hur sammanställning samt 

analys av insamlad data skett.  

 

Validitet handlar om hur de slutsatser som genererats från undersökningen hänger ihop 

eller inte, det vill säga om det som mäts är det som avser att mätas (Bryman & Bell, 

2013). Den externa validiteten förstärktes vid det noggranna valet av respondenter 

eftersom vetskap om att tillräcklig kunskap innehölls. Detta möjliggjorde en 

generalisering för branschen eftersom ett representativt urval skapats. I 

korrelationsmatrisen fanns små indikationer på att måtten mäter samma sak vilket 

påverkar den diskriminanta validiteten, men inte i den utsträckningen att den insamlade 

datan blir opålitlig. Med ovanstående argument och diskussioner anses studien uppfylla 

kraven för reliabilitet och validitet. 

 

3.7.1 Metoddiskussion 

I examensarbetet uppmärksammades ett fåtal problem. Ett av problemen var att få in 

nog med svar. Problemet uppkom ur att enkäten skickades ut under våren, som är en av 

de mest hektiska tiderna för samtliga revisionsbyråer. Samtidigt hade många 

tjänstledigt, var iväg på affärsresor och föräldralediga. För att få ett stickprov som 

representerar populationen skickades enkäten ut tills 200 svar erhållts. Den beskrivande 

statistiken hade stora likheter med målpopulationens fördelning (Revisorsnämnden), 

vilket tillför till generaliserbarheten.  

 

3.7.2 Källkritik  

Vid litteratursökningen har källorna granskats efter högsta förmåga i enlighet med Holm 

& Solvang (1997) fyra faser. Dessa faser dels upp i: observation, ursprung, tolkning och 

användbarhet. Holm & Solvang menar vidare att vid källgranskningen går dessa faser in 

i varandra. Källobservation hänvisar till att kategorisera olika ämnen så att det passar 

studiens område och i detta examensarbete handlade det även om att fastställa de sökord 

som användes vid sökningen i databasen Primo. I ursprung ingår det att få en klarhet om 

vem som skrev källan och hur den egentligen uppkom, när och vart den blev till samt 

dess användningsområde. Detta görs för att bestämma dess trovärdighet (Holm & 

Solvang, 1997; Dahl, 1967). Då ursprunget av källorna bestämdes, granskades 

upphovsmännen och när samt var källan uppkom. Dessutom granskades vilket syfte 

litteraturen hade, samt vart källan funnits. De flesta källorna kom från universitetets 

sökdatabaser, tidskrifter och böcker som är tryckta av legitima källor. Detta resulterar i 

att en primär bild av hur källan uppkommit samt ger en uppfattning om källan är 

användbar för det ämnet som skrivs om (Holm & Solvang, 1997; Dahl, 1967). Tolkning 
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innebär att man ska analysera vad som står i källan samt vad som var menat att säga av 

upphovsmannen. Detta innebär dock inte att du bör bortse från dina egna tolkningar. 

Slutligen bestämdes användbarheten av källan utifrån syftet med detta examensarbete i 

två steg.  Det första var att jämföra källornas information med andra källor, detta för att 

se till att källorna är oberoende av varandra. Om informationen överensstämde ansågs 

den ha hög trovärdighet. Det andra steget innebär en undersökning av själva källan 

(Holm & Solvang, 1997). Efter att ha genomgått denna process togs ett beslut om källan 

skulle användas i examensarbetet eller inte. 
 
Eftersom att den huvudsakliga teorin som insamlades är skriven på engelska bör man 

vara noga vid översättningen av denna data.  Detta ansågs inte vara ett problem då hög 

kunskap besitts med utbildning på universitetsnivå. I de fall där vi hade svårt tolka och 

förstå vad som stod diskuterades detta med en tredje person för att minimera 

misstolkningarna 
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4. EMPIRI OCH STATISTISK ANALYS 

I detta avsnitt presenteras enkätundersökningen som genomfördes på revisorer i 

Sverige. Här förmedlas resultaten genom statistiska test med tillhörande text.  

 

4.1 Beskrivande statistik 

Enkäten skickades ut till 2036 personer varav 200 svar erhölls vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 9,8 %. Av de respondenter som svarade utgjordes 132 st (66 %) av 

män och 68 st (34 %) av kvinnor. Åldersfördelningen såg ut som följande; 10 st 

respondenter var under 30 år, 103 st var mellan 30-50 år och 87 st var över 50 år.  Av 

respondenterna var 17 st (8,5  %) revisorsassistent, 16 st (8 %) godkända revisorer och 

resterande del 167 st (83,5 %) var auktoriserade revisorer. Vi delade upp byråerna i big 

4 (PwC, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG) och Övriga (alla andra 

byråer). Där 116 st (58 %) arbetade för big 4 och resterande 84 st (42 %) arbetade för 

övriga byråer. Nedan presenteras ett diagram för den beskrivande statistiken (se Figur 

2).  

 

 
 

Figur 2 Beskrivande statistik 

 

4.2 Korrelationsmatris 

Anledningen till varför ett korrelationstest utförs är för att se om de variabler som mäter 

samma sak också har en hög inbördes korrelation. Korrelationen kan variera mellan 

värdet -1 eller +1 och dessa innebär stark korrelation, det vill säga antingen i en positiv 

eller negativ riktning. En koefficient nära 0 betyder att det inte finns något samband 

eller att sambandet är väldigt svagt. Hög inbördes korrelation anges i tabell 1 med 

fetstilta siffror. Hög inbördes korrelation signalerar hög reliabilitet och stärker studiens 

inre reliabilitet. Det är således viktigt att kontrollera att korrelationen mellan de olika 

faktorerna är låg i avsikt att undvika problem med att faktorer mäter samma sak. En hög 
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korrelation mellan faktorer indikerar på att det finns problem med diskriminant 

validitet. Detta problem med multikollinearitet behandlas ofta som ett statistiskt fel men 

i vårt fall var multikollinearitet inom respektive begrepp förväntad. Ett antagande för att 

använda sig av flervariabelsbegrepp är att materialet är homogent och inte har skillnader 

mellan olika grupper och att det finns hög multikollinearitet inom begreppet (Hair, 

2010). I tabell 1 visade måtten på hög inbördes korrelation för samtliga begrepp, samt 

identifierades framförallt att fråga 10 och 18 tenderar att överlappa och mäta samma sak 

som andra frågor. Detta gör att vi med säkerhet kunde säga att vi har tillfredsställande 

reliabilitet och endast vissa marginella problem med diskriminant validitet. 
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Tabell 1 Spearman korrelationsmatris för alla frågor 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 

F1 1 
                   

F2 .31** 1 
                  

F3 .34** .28** 1 
                 

F4 .02 .11 .17* 1 
                

F5 .09 .05 .06 .70** 1 
               

F6 .17* .05 .34** .01  -.07 1 
              

F7 .14 .28** .29** .20** .18* .49** 1 
             

F8 .03 .12 .34** .18* .09 .29** .49** 1 
            

F9 .26** .17* .16* .14 .14* .22** .34** .20** 1 
           

F10 .32** .20** .43** .10 .14 .33** .35** .34** .55** 1 
          

F11 .20** .25** .23** .15* .13 .18* .27** .32** .42** .50** 1 
         

F12 .21** .26** .23** .21** .19** .20** .21** .31** .43** .52** .54** 1 
        

F13 .28** .18** .45** .09 .04 .24** .21** .19** .37** .55** .35** .40** 1 
       

F14 .14 .22** .31** .21** .07 .22** .20** .24** .35** .30** .18* .27** .29** 1 
      

F15 .22** .28** .22** .04  -.03 .12 .13 .09 .24** .26** .26** .25** .28** .32** 1 
     

F16 .21** .24** .17* .13 .04 .13 .21** .14 .31** .22** .26** .22** .21** .43** .38** 1 
    

F17 .01 .22** .12 .02  -.04 .11 .10 .11 .17* .16* .25** .30** .14* .32** .36** .29** 1 
   

F18 .22** .15* .11 .11 .09  -.06 .06  -.02 .30** .18** .20** .22** .18* .32** .37** .21** .16* 1 
  

F19 .21** .13 .20** .02 .09 .19** .22** .11 .26** .23** .20** .13 .24** .20** .38** .20** .21** .49** 1 
 

F20 .12  -.06 .14* .07 .11 .13 .05 .00 .18** .17* .05 .09 .10 .18* .21** .08 .16* .31** .60** 1 

M 2,13 0,78 2,74 1,91 2,05 2,54 2,29 2,30 2,24 2,37 1,64 2,10 2,32 2,25 1,24 2,16 0,78 0,42 0,91 1,93 

SD 1,14 1,44 0,56 1,08 1,04 0,82 0,92 0,81 0,89 0,77 1,10 0,88 0,87 0,79 1,29 0,87 1,66 1,44 1,44 1,31 

*p<.05; **p<.01                                   

F1-3 mäter utbildning; F4-5 mäter erfarenhet; F6-8 mäter social förmåga; F9-13 mäter yrkesfärdighet;  

F14-17 mäter yrkesprestation; F18-20 mäter yrkeslojalitet. 
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Tabell 2 Spearman korrelationsmatris på begreppsnivå 

 

  Utb Erf SF YF YP YL 

Utb 1           

Erf .12 1 
    

SF .29** .14* 1 
   

YF .43** .19** .44** 1 
  

YP .35** .06 .24** .44** 1 
 

YL .22** .11 .13 .30** .39** 1 

M 1.88 1.98 2.38 2.13 1.60 1.09 

SD .79 .98 .67 .68 .83 1.12 

*p<.05; **p<.01 (2-tailed) 

    Utb = Utbildning (U1+U3+U4)/3 

    Erf = Erfarenhet (E2+E3)/2 

    SF = Social förmåga (SF1+SF2+SF3)/3 

   YF = Yrkesfärdighet (YF1+YF2+YF3+YF4+YF5)/5 

  YP = Yrkesprestation (P1+P2+P3+P5)/4 

   YL = Yrkeslojalitet (P7+P8+P9)/3 

     

Innebörden av korrelationsmatrisen och den diskriminanta validiteten var att begreppen 

överlappade, det vill säga att exempelvis utbildning och yrkesfärdighet var nära 

besläktade (se Figur 3; Tabell 2). Utbildning handlar om förmåga att lära och formell 

kompetens, vars syfte är att tillhandahålla färdigheter vid utförande av yrket. 

Yrkesfärdighet avser färdigheter inom yrket och behandlar tillämpningen av kunskap 

och kompetens till olika fall och problem. Över tiden avser yrkesfärdighet även lärdom 

om normer hur man uppför sig, hur man talar och hur man lär sig reagera på signaler i 

olika situationer. Revision är ett yrke i vilken en avancerad tjänst levereras som omfattar 

interaktion med människor på olika sätt. Social förmåga är därför ett viktigt begrepp 

som omfattar kommunikation med människor i form av exempelvis kundkontakt, vilket 

innebär många nya och ostrukturerade problem och situationer. Erfarenhet i sin tur 

handlar om hur individer över tiden får upplevelser som utvecklar rutiner för 

problemlösning samt lärdom om hur hantering av nya och ostrukturerade situationer ska 

behandlas för att minska ångest. Teoretiskt var således begreppen överlappande vilket 

illustreras i figur 3 nedan.  

 
 

Figur 3 Begrepp 
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4.3 Faktoranalys 

En faktoranalys syftar till att förklara hur olika faktorer förklarar samma sak hos ett 

visst antal variabler, ett exempel på variabel kan som i detta fall vara egenskaper som 

driver prestation. För att faktoranalysen ska vara användbar förutsätts att variablerna 

korrelerar högt mellan varandra, det i sin tur medför vetskap om att variablerna mäter 

samma sak. Med hjälp av faktoranalysen kan identifiering av vilka faktorer som hör 

ihop och speglar ett antal dimensioner sammanställas (Hair, 2010). En roterad 

explorativ faktoranalys utfördes och där identifierades 6 st dimensioner som mätte 

samma sak (se Tabell 3). Precis som förväntat och på basis av teori identifierades att 

prestation innefattade två dimensioner; yrkesprestation och yrkeslojalitet. Enligt Kim & 

Mueller (1978) ska faktorladdningen helst överstiga 0.4 för att den ska vara tillförlitlig 

att använda. De variabler som låg under faktorladdningen 0.4 i faktoranalysen var ”god 

förståelse för redovisning”, ”redovisning och revision”, ”relaterade branscher eller 

ämnesområden”, ”arbeta under press”, ”uttrycka sig klart och tydligt såväl i tal som i 

skrift, både gentemot kund samt internt gentemot team” och ”positiv inställning och 

agerar etiskt”. Dessa togs bort från faktoranalysen och användes inte vidare i den 

fortsatta analysen. Eigenvärdet (eng. eigenvalue) förklarar variationen i faktorerna, 

desto högre värdet är ju mer av variationen i faktorerna kan förklaras (Tabachnick & 

Fidell, 2007). Enligt Hair (2010) ska eigenvärdet vara större än 1.00 för att datan 

resultatet ska vara signifikant och förklaringsgraden ska överstiga 0.60. I det insamlade 

materialet uppgick eigenvärdet för faktoranalysen till 1,16 och förklaringsgraden för de 

6 faktorer låg på 63,33% (se Bilaga 4; Tabell 8).  
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Tabell 3 Roterad explorativ faktoranalys 

 

  

Fråga 

Faktor    

  YF YP SF YL Erf Utb    

 Utbildning         

 

Utb1:identifiera nyanser i behov vid konsultation gentemot kund           .78  

 

 

Utb3:utveckla en expertis inom ett specifikt område t ex skatter   
    

.53  

 

 

Utb4:bygga upp en professionell förmåga att uppträda med förtroende gentemot kund   
    

.57  

  Erfarenhet         

 

Erf2:ta till sig samt utveckla nya rutiner för att lösa problem   
   

.90 
 

 

 

 

Erf3:hantera ostrukturerade problem och nya situationer   
   

.90 
 

 

  Social förmåga         

 

SF1: arbeta i grupp   
 

.75 
   

 

 

 

SF2: få individer i teamet att arbeta tillsammans och mot gemensamma mål   
 

.74 
   

 

 

 

SF3: delta i diskussioner på ett professionellt sätt   
 

.68 
   

 

  Yrkesfärdighet         

 

YF1: koordinera mellan olika uppdrag .65 
     

 

 

 

YF2:utveckla ett stabilt förhållningssätt gentemot kund .74 
     

 

 

 

YF3:göra insatser för att undvika att skapa problem eller störningar med andra 

uppgifter och ansvarsområden 
.75 

     

 

 

 

YF4:samråda med andra med annan specialistkunskap och från en annat område .77 
     

 

 

 

YF5:hantera kunder på ett sätt som de upplever smidigt .57 
     

 

  Yrkesprestation         

 

P1: hög stresstålighet   .61 
    

 

 

 

P2: hög kundbeläggning   .61 
    

 

 

 

P3: hög planeringsförmåga gällande både uppdragsplanering samt planering mellan 

alla uppdrag 
  .68 

    

 

 

 

P5: klarar att skilja på stora och små kunder   .68 
    

 

  Yrkeslojalitet         

 

L1: har låg sjukfrånvaro   
  

.58 
  

 

 

 

L2: vill stanna kvar i byrån   
  

.82 
  

 

   L3: vill jobba inom revisionsbranschen       .84        

 

 YF: Yrkesfärdighet; YP: Yrkesprestation, SF: Social förmåga, YL: Yrkeslojalitet; Erf: Erfarenhet; Utb: Utbildning 

 

4.4 Variansanalys 

För att veta i vilken grad materialet är homogent gjordes variansanalyser (Anova) med 

fördelningar mellan olika grupper. Det finns två viktiga antaganden för multivariat 

analys och således även faktoranalys. Datan skall vara homogen och det skall finnas 

multikollinaritet (Hair, 2010). För att testa att datan är homogen och på så vis även 

undvika ett så kallat typ ett fel kan variansanalys visa att det inte finns skillnader mellan 

olika grupper. Dessa kontroller säkerställer att materialet är homogent och påföljande 

analyser behöver ej göras mellan grupper. Nästa antagande är att det finns 

multikollinariet. Olika variabler förväntas således ha ett positivt samband mellan sig. 

Detta inbördes samband kallas multikollinariet och blir tydligt in korrelationsmatrisen 

(se Tabell 1). I korrelationsmatrisen är dessa inbördes samband markerade med fet stil 

(se Tabell 1) och dessa förväntas vara högre inbördes än mot något konkurrerande 

begrepp (Eriksson & Pesämaa., 2012; Pesämaa, Shoham, Khan & Muhammad, 2015). 

Dessa fördelningar fungerade således som kontroller. Kontrollerna behandlade 
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skillnader mellan män och kvinnor, äldre och yngre samt små och stora revisionsbyråer. 

En signifikansnivå som understiger 0,05 innebär att det finns en signifikant skillnad 

gällande gruppernas attityd gentemot begreppen. Dessa skillnader markerades med fet 

stil i respektive tabell.  

 

4.4.1 Kön 

Av tabell 4 framgick det att inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnors attityd 

gentemot begreppen fanns (lågt F-värde; p>0.05).  

 

Tabell 4 Beskrivande resultat fördelad på kön 

 

  N M SD 

  

F Sig. 

Utbildning            Man 132 1.84 .83 

1.04 .31 Kvinna 68 1.96 .70 

Total 200 1.88 .79 

Erfarenhet                    Man 132 1.93 1.06 

.85 .36 Kvinna 68 2.07 .80 

Total 200 1.98 .98 

Social förmåga            Man 132 2.37 .69 

.01 .91 Kvinna 68 2.38 .63 

Total 200 2.38 .67 

Yrkesfärdighet         Man 132 2.07 .71 

3.64 .06 Kvinna 68 2.26 .60 

Total 200 2.13 .68 

Yrkesprestation  Man 132 1.62 .85 

.06 .80 Kvinna 68 1.58 .80 

Total 200 1.61 .83 

Yrkeslojalitet         Man 132 1.10 1.04 

.09 .77 Kvinna 68 1.05 1.27 

Total 200 1.09 1.12 

 

4.4.2 Ålder 

I tabell 5 framgick det att de tre signifikanta skillnaderna (högt F-värde och p<0,05) 

återfanns i dimensionerna erfarenhet, social förmåga och yrkesprestation. Gällande 

erfarenhet tenderade de över 50 år att gradera begreppet högre. Under antagandet att de 

över 50 år har mer erfarenhet inom revision antogs förklaringen bero på att de själva 

upplevt erfarenhetens betydelse under deras yrkesutövande. De under 50 år innehar inte 

samma erfarenhet och har således inte märkt av erfarenhetens relevans och dess 

inflytande.  

 

Den signifikanta skillnaden i social förmåga hade en benägenhet att rankas högre med 

åldern, där de över 50 år rankade egenskapen högst och de under 30 år lägst. 

Pilotrespondenten (personlig kommunikation, 9 mars 2015) menar att revisorers 

förmåga att identifiera nyanser i behov vid konsultation med kund är något som är 

viktigare längre fram i karriärstegen, rollerna är ganska hierarkiska och ”nya assistenter 

får börja med att pricka botten på balansräkningen”. Därmed kunde skillnaden i social 
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förmåga förklaras av i vilket stadie på karriärstegen revisorn befinner sig, ju längre fram 

i karriärstegen desto mer kundkontakt och konsultation.  

 

Gällande yrkesprestation tenderade de unga och de äldre att värdera den högre än 

gruppen mellan 30 och 50 år. Tidigare forskning visar på att unga vuxna fokuserar på att 

skapa stabila förhållanden inför framtiden medan de i medelåldern värderar frågor som 

är relaterade till familjen. Mot slutet av sin karriär ligger fokus på pensionen och 

avgången (Nurmi, 1992). Därmed kunde de signifikanta skillnaderna i åldrarna förklaras 

genom att respondenterna under 30 år värderade prestation för att säkra sin position i 

företaget. De mellan 30 och 50 år börjar få andra prioriteringar som framförallt rör 

familjelivet vilket gör att karriären kommer i andra hand. Förklaringen till att de över 50 

år värderade prestation högre kan ligga i viljan att säkra sin pension och därmed inrikta 

sig mot att avsluta sin karriär med ett partnerskap i företaget. 

 

Tabell 5 Beskrivande resultat fördelad på ålder 

 

            

    N M SD F Sig. 

Utbildning            Under 30 10 1.53 .77 

1.98 .14 
Mellan 30 

och 50 
103 1.83 .74 

Över 50 87 1.98 .83 

Erfarenhet                   Under 30 10 2.00 1.03 

4.39 .01 
Mellan 30 

och 50 
103 1.79 1.04 

Över 50 87 2.20 .85 

Social förmåga    Under 30 10 2.17 1.16 

3.72 .03 
Mellan 30 

och 50 
103 2.28 .70 

Över 50 87 2.52 .52 

Yrkesfärdighet      Under 30 10 2.1 1.02 

2.32 .10 
Mellan 30 

och 50 
103 2.04 .70 

Över 50 87 2.25 .60 

Yrkesprestation       Under 30 10 2.03 .51 

3.96 .02 
Mellan 30 

och 50 
103 1.46 .85 

Över 50 87 1.73 .81 

Yrkeslojalitet         Under 30 10 1.03 1.09 

.63 .54 
Mellan 30 

och 50 
103 1.01 1.18 

Över 50 87 1.19 1.05 

 

4.4.3 Arbetsgivare 

Ur tabell 6 kunde det avläsas att det fanns en signifikant skillnad i social förmåga 

mellan stora och små byråer. Stora byråer, benämnt Big 4 i tabell, värderade social 

förmåga högre än de små byråerna, benämnt Övr i tabell. Skillnaden kan förklaras av 

hur arbetet skiljer sig mellan dessa. När företag blir publika tenderar de att välja de 

större revisionsbyråerna (Carpenter & Stawser, 1971) trots det högre priset (Francis, 

1984). Storleken på revisionsbyrån är avgörande vid val av revisorer (American 
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Institute of Certified Public Accountants [AICPA], 1980). Uppdragens storlek och 

omfattning förväntades skilja mellan små och stora revisionsbyråer. Det innebar att de 

större revisionsbyråerna arbetar mer i team medan de mindre arbetar mer på egen hand 

och tar beslut själv med kund.  

 

En intressant upptäckt var att det fanns studier som menar att små revisionsbyråers 

strategi utgår från en god kundrelation och ett aktivt nätverkande eftersom kunder ofta 

tillkommer genom rekommendationer (Holmberg & Dahlström, 2011; Nilsson & 

Wärman, 2007). Skillnaden i social förmåga kan därmed ytterligare förklaras av hur 

enkätfrågorna såg ut. Operationaliseringen av social förmåga omfattade aspekter av att 

arbeta i team, vilket innebar skillnad i svar därför att många av de små byråernas 

arbetsbeskrivning inte omfattar att arbeta i team eftersom de jobbar mer på egen hand. 

Detta innebar inte att vi uteslöt upptäckten att små byråers fokus låg på goda 

kundkontakter och social förmåga. Snarare att enkätfrågorna kring social förmåga inte 

passade att ställa till både små och stora byråer. 

 

Tabell 6 Beskrivande resultat fördelad på arbetsgivare 

 

  N M SD 

  

F Sig. 

Utbildning              Big 4 116 1.94 .81 
1.36 .25 

Övr 84 1.81 .76 

Erfarenhet                    Big4 116 1.97 1.03 
.02 .90 

Övr 84 1.99 .90 

Social förmåga               Big 4 116 2.56 .52 
21.34 .00 

Övr 84 2.13 .76 

Yrkesfärdighet  Big 4 116 2.20 .62 
2.94 .09 

Övr 84 2.04 .74 

Yrkesprestation  Big4 116 1.68 .86 
2.19 .14 

Övr 84 1.50 .79 

Yrkeslojalitet           Big 4 116 1.09 1.20 
.00 .97 

Övr 84 1.08 1.02 

 

4.5 Regressionsanalys 

Regressionsanalys är ett välanvänt verktyg inom statistik för att analysera flera begrepp. 

Den undersöker förhållandet mellan variabler. Genom insamlad data estimeras ett 

förhållande, som sedan utvärderas med hjälp av t-värde, F-värde och R2 (Chatterjee & 

Price, 1977). I den teoretiska referensramen formulerades fyra hypoteser. För att testa 

dessa utfördes två test där vi analyserade förhållandet mellan våra begrepp gentemot vår 

beroende variabel prestation. I modell A undersöks begreppen utbildning, erfarenhet, 

social förmåga och yrkesfärdighet mot yrkesprestation och i modell B undersöks 

begreppen mot yrkeslojalitet.  
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4.5.1 Hypotesprövning modell A - Yrkesprestation 

Vi förväntade oss att utbildning skulle vara signifikant mot yrkesprestation (H1A) vilket 

vi också fann ett signifikant stöd för (β = 0.20; p<0.01). Utbildning definierades som 

systematisk undervisning i syfte att förse färdigheter för ett yrke, och vi kunde bekräfta 

att utbildning påverkade en revisors yrkesprestation positivt. Vidare testades om 

erfarenhet skulle ha en positiv inverkan på yrkesprestation (H2A). Vi fann att 

erfarenhet, det vill säga individers tidigare upplevelser, inte påverkade yrkesprestation 

positivt (β = -0.04; p>0.05). Således förkastades (H2A) eftersom inget stöd fanns. 

Social förmåga handlade om förmågan att integrera med människor, eftersom 

revisionsyrket kännetecknades av interaktion med människor i olika situationer 

förväntade vi oss att social förmåga skulle ha ett positivt samband med yrkesprestation 

(H3A). Vi prövade variabeln social förmåga mot yrkesprestation och det visade sig att 

sambandet inte var signifikant (β = 0.04; p>0.05) vilket innebar att vi förkastar 

hypotesen (H3A). Social förmåga påverkade inte yrkesprestation positivt. Slutligen 

förväntades ett positivt samband mellan yrkesfärdighet och yrkesprestation (H4A). Av 

tabell 7 kunde vi utläsa att det förelåg ett starkt signifikant stöd för hypotesen (β = 0.35; 

p<0.001). Yrkesfärdighet påverkade således yrkesprestation positivt i större 

utsträckning än utbildning (H1a β = 0.20 < H4a β = 0.35). De egenskaper som kunde 

generaliseras från stickprovet till populationen var utbildning och yrkesfärdighet. I 

modell A kunde vi förklara 21 % av variationen i yrkesprestation. Det innebar att vår 

beroende variabel, yrkesprestation, kunde förklaras till 21 % av våra oberoende 

variabler.  

 

4.5.2 Hypotesprövning modell B - Yrkeslojalitet 

Samtliga egenskaper, utbildning, erfarenhet, social förmåga och yrkesfärdighet, 

förväntades vara signifikant mot prestation. I den teoretiska referensramen 

identifierades att prestation även omfattades av lojalitet, därav intresset att undersöka 

relationen mot yrkeslojalitet. I denna modell prövades begreppens samband mot 

yrkeslojalitet som den beroende variabeln. Vi testade utbildning mot yrkeslojalitet (H1B) 

och fann att sambandet inte var signifikant (β = 0.11; p>0.05), därmed förkastades 

hypotesen. Resultatet indikerade således att utbildning inte påverkade yrkeslojalitet 

positivt. Vidare undersöktes erfarenhet mot yrkeslojalitet (H2B). Likt med (H1B) fann 

vi inget signifikant stöd för hypotesen och därmed förkastades den (β = 0.05; p>0.05). 

Resultatet påvisade att erfarenhet inte påverkade yrkeslojalitet positivt. Vi förväntade 

oss att social förmåga skulle vara signifikant mot yrkeslojalitet (H3B) vilket vi inte fann 

stöd för (β = -0.02; p>0.05). Det vill säga att sociala förmågor inte påverkade viljan att 

stanna kvar i revisionsbyrån. Det förväntade positiva sambandet mellan yrkesfärdighet 

och yrkeslojalitet (H4B) fann vi ett signifikant stöd för (β = 0.26; p<0.01). Det innebar 

att vi förstärkte hypotesen att yrkesfärdighet påverkade yrkeslojalitet positivt. I modell 

B kunde 9 % av variationen förklaras i yrkeslojalitet. Det vill säga att vår beroende 

variabel, yrkeslojalitet, kunde förklaras till 9 % av våra oberoende variabler.  
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Tabell 7 Hypotesprövning yrkesprestation och yrkeslojalitet 

 

  
Modell A 

Yrkesprestation 

Modell B 

Yrkeslojalitet 

  β värde (t-värde) β värde (t-värde) 

H1A,B: Utbildning .20**(2.80) .11N.S(1.43) 

H2A,B: Erfarenhet -.04N.S(-.56) .05N.S(0.77) 

H3A,B: Social förmåga .04N.S(.57)  -0.02N.S(-0.33) 

H4A,B: Yrkesfärdighet  .35***(4.63) .26**(3.17) 

  

 R .48 .32 

R2 .23 .10 

Adj. R2 .21 .09 

p värde .00 .00 

N.S=ej signifikant; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

  Beroende variabel modell A = Yrkesprestation 

  Beroende variabel modell B = Yrkeslojalitet 
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5. ANALYS OCH RESULTATDISKUSSION  

Syftet med examensarbetet var att undersöka egenskaper som förklarar en revisors 

prestation. I detta avsnitt kommer de viktigaste resultaten från analysen att presenteras 

och diskuteras.  

 

5.1 Utbildning och dess relation till yrkesprestation 

För att bli revisor krävs många års utbildning och därför förväntades utbildning och en 

revisors yrkesprestation vara kopplade med varandra. I hypotes 1A bekräftades detta 

samband, vilket innebar att det fanns en koppling mellan utbildning och yrkesprestation. 

Detta stämde överens med tidigare studier som påvisar att revisorer med hög utbildning 

också förväntas leverera högkvalitativa tjänster vilket också bör påverka deras 

prestation (Bröcheler et al., 2004). Genom att söka efter kunskap kommer revisorn 

ständigt förbättra sig själv och utveckla sin kunskap för yrket och därmed också prestera 

bättre (Hassall et al., 1996).  

  

5.2 Erfarenhet och dess relation till yrkesprestation 

Hypotes 2A undersökte om det fanns ett positivt samband mellan erfarenhet och 

yrkesprestation. Zollo & Winter (2002) menar på att om en individ utvecklar rutiner för 

att lösa problem kommer liknande problemsituationer bli lättare att lösa i framtiden och 

därmed öka prestationen. Samtidigt menar Huckman et al. (2009) att om arbetsplatsen 

blir allt för rutinbunden kommer den anställde inte att anpassa sig till förändringar vilket 

i sin tur kan komma att påverka prestationen negativt. Detta examensarbete fann att 

erfarenhet och yrkesprestation inte hade något positivt samband. Med hjälp av insamlad 

data förkastades denna hypotes. Trots detta är yrkesprestation sannolikt ändå starkt 

beroende av erfarenhet men dessa effekter kommer möjligen längre fram i karriären. 

Vår empiriska studie sökte samband för nya kandidater och hur väl de förväntades 

prestera framöver och fångade då möjligen bara tidiga effekter. I enlighet med Staws 

(1980) studie om att färdigheten ökar med anställning över tid förklaras att erfarenhet 

sannolikt påverkar yrkesprestationen positivt. Erfarenhet kan därför ses som en 

förstärkande egenskap som leder till en ökad yrkesprestation för en revisor längre fram i 

karriären. 

 

5.3 Social förmåga och dess relation till yrkesprestation 

Uppdragen en revisor utför sker ofta i team med andra människor. Arbetet sker i team 

och i samarbete med företag och kunder när de kritiskt granskar och ger ett utlåtande 

om företagets ekonomiska ställning. Det är därför viktigt vid val av team att matcha 

kompetens och uppdragets omfattning (Dobre et al., 2012). Kvaliteten på uppdragen ett 

team utför ökar desto mer de arbetar tillsammans (Huckman et al., 2009). 

Kommunikation är en viktig aspekt på grund av all interaktion med människor en 

revisor står inför (Hassal et al., 1996). Aspekten omfattar att uttrycka sig tydligt och 

delta i diskussioner på ett professionellt sätt. Hypotes 3A förväntade således ett positivt 

samband mellan social förmåga och yrkesprestation. Resultaten fann inget stöd för 

hypotesen och därför förkastades den. Förklaringen kan vara att revisorer i ett team inte 

förmedlar information på ett klart och tydligt sätt.  
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Pilotrespondenten (personlig kommunikation, 9 mars 2015) menar att: 

 
Förmågan att kunna uttrycka sig klart och tydligt såväl i tal som i skrift 

(ofta både SE och ENG) kan inte underskattas. Det är dessutom viktigt 

vid intern kommunikation. En revisorsassistent dokumenterar alltid 

arbetet skriftligt och då behöver den påskrivande revisorn kunna förstå 

dokumentationen för att göra sin bedömning. Av erfarenhet kan jag säga 

att revisorsassistenter sällan är duktiga på detta.  

 

Därmed kan teamet inte använda eller ta hjälp av informationsutbytet på ett effektivt 

sätt. Vidare menar pilotrespondent (personlig kommunikation, 9 mars 2015) att rollerna 

i ett team är väldigt hierarkiska. Detta är indikationer på att individer i teamet arbetar 

självständigt med sina tilldelade arbetsuppgifter. Ett team tar således inte vara på 

”teamet” och resurserna det medför. Samarbetet och kommunikationen är svag vilket 

förklarar varför social förmåga inte påverkar yrkesprestationen positivt. Detta är tecken 

på att det behövs en ökad noggrannhet och omsorg vid val av individer till ett team mot 

ett uppdrag. Att försöka använda sig av enhetliga team för att underlätta den interna 

förståelsen och därmed förbättra yrkesprestationen. 

 

Trots detta är social förmåga sannolikt ändå en starkt påverkande egenskap på 

yrkesprestation. Nya revisorskandidater är mindre bra på dokumentation och 

kommunikation. Det mesta talar för att den rimligaste tolkningen är att dessa sociala 

förmågor ökar med anställning över tid. Vi fångde dessa tidiga effekter eftersom 

studiens empiriska del sökte samband för nya kandidater.  

 

5.4 Yrkesfärdighet och dess relation till yrkesprestation 

Revisionsyrket levererar avancerade tjänster och det krävs en unik kompetens 

(Castellacci, 2008). Därför blir förmågor som tillämpning av kunskap till olika 

situationer samt professionellt uppförande viktiga (Noordegraaf, 2007). Dessa förmågor 

medför att kompetent arbete utförs samt en ökad lyhördhet gentemot kund (Wilensky, 

1964). Yrkesfärdighet förväntades därför påverka yrkesprestation positivt (H4A). 

Resultatet påvisade ett starkt signifikant samband och hypotesen bekräftades. 

Yrkesfärdighet påverkade således yrkesprestation positivt. Detta talar för att förmågan 

att koordinera mellan uppdrag tillsammans med effektivt arbete leder till en hög 

kundbeläggning och därmed ökad yrkesprestation.  

 

Nedan följer en sammanfattande modell för yrkesprestation (se Figur 4). Den 

sammanfattande modellen förklarar relationen mellan de egenskaper som påverkar 

yrkesprestation. Dessa fyra egenskaper, utbildning, erfarenhet, social förmåga och 

yrkesfärdighet, kan förklara 21 % av variationen i yrkesprestation. Yrkesprestation är en 

konkret hård faktor (Pesämaa, Hair & Haahti, 2010; Rosenfeld, 1996; Huggins, 2000) 

som omfattar främst kortsiktiga prestationer. Förklaringen till varför resultaten visade 

ett starkt samband mellan utbildning och yrkesfärdighet ligger i enkelheten att koppla 

de till ett resultat (Powell, 2004). Utbildning och yrkesfärdighet kan därför ses som 

hårda faktorer eftersom de påverkar prestation på kort sikt.  
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Figur 4 Modell A, hypotesprövning yrkesprestation 

 

5.5 Begreppen och dess relation till yrkeslojalitet 

Modell B syftade till att undersöka om det fanns ett positivt samband mellan begreppen 

och yrkeslojalitet. Resultaten fann ett positivt samband mellan yrkesfärdighet och 

yrkeslojalitet. Hypotes 4 (B) bekräftades medan hypotes 1,2 och 3 (B) förkastades. Med 

dessa fyra begrepp kunde vi förklara 9 % av variationen i yrkeslojalitet.  

 

Revisionsyrket levererar avancerade tjänster med hög teknisk kompetens (Castellaci, 

2008). Yrket står inför ett problem med hög personalomsättning (Rasch & Harrell, 

1990) vilket påverkar effektiviteten i byrån (Hall & Smith, 2009). I många OECD 

länder har löneskillnader ökat mellan arbetskraft med hög respektive låg kompetens. I 

Europa har den kvalificerade arbetskraften ökat relativt snabbt (Kranz, 2006). Detta kan 

vara indikationer på att individer inom yrken som levererar högkvalitativa tjänster söker 

att utveckla den egna kompetensförsörjningen. Variationen (9 %) i yrkeslojalitet kan 

förklaras (se Tabell 7; Figur 5) av att revisorer är ute efter att bygga upp den egna 

kompetensen för ett möjlig framtida högre tjänst.  

 

Enligt Hawaleshka (1999) behöver anställda på företag uppskattning och bekräftelse för 

att förbli lojala. Det finns skillnad i prestation och kort och lång sikt. Lojalitet kan ses 

som en långsiktig prestation (Pesämaa, 2007). Då vår empiriska studie fångade tidiga 

effekter är det sannolikt att yrkesfärdighetens betydelse lyfts på grund av dess starka 

samband med yrkesprestation. Förklaringen till varför sambandet mellan yrkesfärdighet 

och yrkeslojalitet stärks ligger sannolikt i hur yrkesfärdighet förhåller sig till 

yrkesprestation. Prestationer följs ofta av uppskattning och bekräftelse (Gardner, 1988). 

Det talar för att förhållandet mest sannolikt är att yrkeslojalitet påverkas av uppskattning 

och bekräftelse, vilket är följder av en bra prestation. Yrkesfärdighet är en starkt 

bidragande faktor till yrkesprestation. Således bidrar yrkesfärdighet till lojalitet genom 

yrkesprestation. Med andra ord innebär yrkesfärdighet en ökad yrkesprestation. Vidare 

innebär en ökad yrkesprestation uppskattning, vilket i sin tur leder till yrkeslojalitet. 
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Våra resultat visar på att revisorer inte fick nog med uppskattning på arbetsplatsen och 

därför byter tjänst. Detta signalerar att revisionsbyråerna behöver vara mer noggrann vid 

rekrytering samt omsorgsfullare vid arbetet för att bibehålla medarbetare. 

 

 
 

Figur 5 Modell B, hypotesprövning yrkeslojalitet 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Avsnittet avser att diskutera och lyfta fram de viktigaste slutsatserna. Avslutningsvis 

kommer förslag till vidare forskning presenteras.  

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att identifiera och förklara en revisors prestation. För att 

uppnå syftet har följande forskningsfråga utformats: ”Vilka faktorer i humankapitalet 

är avgörande för att en revisor ska kunna prestera i sin avancerade tjänst?”. För att 

besvara forskningsfrågan har fyra teoretiska begrepp testats empiriskt mot prestation.  

 

Yrkesprestation omfattar kundbemötande, förmåga att arbeta i team, effektivitet och 

kvalitet, kundbeläggning samt planering och administrativa förmågor. Vi fann att 

förväntad prestation bland kandidater med avseende på yrkesprestation främst skapades 

av utbildning och yrkesfärdighet. En revisors yrkesprestation beror således i hög grad på 

individens förmåga att lära och formell kompetens, samt tillämpningen av denna 

kunskap och kompetens på olika situationer. Genom att söka efter kunskap kommer 

revisorn ständigt förbättra sig själv och utveckla sin kunskap för yrket. Förmågor som 

att koordinera mellan uppdrag tillsammans med effektivt arbete leder till en hög 

kundbeläggning och därmed ökad yrkesprestation. Slutsatsen är att en högpresterande 

revisor har hög och adekvat utbildning som denne på ett professionellt sätt kan tillämpa 

till olika situationer och problem.  

 

Det var intressant att resultaten inte påvisade ett samband mellan erfarenhet och social 

förmåga mot yrkesprestation. En stor del av anledningen till varför vi inte fångar vissa 

tidiga effekter av erfarenhet och social förmåga är att enkätfrågorna behandlar 

rekrytering av revisorskandidater. Nya assistenter har låg erfarenhet och är sällan duktig 

på dokumentation och kommunikation. Således är yrkesprestation ändå sannolikt starkt 

beroende av erfarenhet och social förmåga, men längre fram i karriären. En nyanställd 

assistent får börja med att ”pricka botten på balansräkningen”, det är inte förrän längre 

fram i karriären själva kundkontakten och den sociala biten spelar en mer betydande 

roll. Slutsatsen som följer är att problemlösning och förmåga att utveckla rutiner, samt 

kommunikation och förmåga att identifiera nyanser av behov i konsultation med kund 

är viktiga aspekter hos en revisor senare i karriären.   

 

Sammanfattningsvis visade utbildning och yrkesfärdighet på en tydligare koppling till 

prestation. En bidragande förklaring till varför yrkesprestation främst skapas av hårda 

faktorer som utbildning och yrkesfärdighet ligger i tydligheten att förknippa de till ett 

resultat. I de allra flesta yrken kommer mjuka faktorer som erfarenhet och social 

förmåga alltid värderas högt eftersom de är viktiga begrepp. Problemet är att de är breda 

begrepp som blir svår att koppla till ett resultat eller prestation, vilket är förklaringen till 

varför inget samband bekräftades i regressionsanalysen. Utbildning handlar om nivå av 

kunskap och yrkesfärdighet kan ses som nyckelkompetenser. De är mer konkreta 

begrepp och således lättare att mäta och koppla till prestation på kort sikt. Ett exempel 

på hårda faktorer är yrkesprestation som kan mätas i kostnader och fördelar på kort sikt. 

 

Yrkeslojalitet omfattar arbetstillfredställelse, viljan att stanna kvar i byrån samt 

sjukfrånvaro. Med avseende på yrkeslojalitet kunde vi förklara 9 % av variationen med 

begreppen, samt fann vi att yrkesfärdighet är den betydande faktorn. Det påvisar att 

revisorer syftar till att utveckla den egna kompetensförsörjningen, där målet till slut är 
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att byta till en eventuellt högre tjänst. Våra resultat tyder på att genom yrkesfärdighet 

kommer yrkesprestation, vilket i sin tur följs av uppskattning. Att bli bekräftad samt 

känna uppskattning leder till lojalitet. Studien ger implikationer på att 

revisionsbyråernas arbete beträffande att skapa lojala medarbetare behöver förbättras. 

Det finns en stor skillnad på en revisor som presterar på kort och lång sikt. Slutsatsen är 

att en lojal medarbetare är en extremt värdefull tillgång för revisionsbyråer som skulle 

kunna öka effektiviteten avsevärt genom att minska den höga personalomsättningen.  

 

Det här examensarbetet vänder sig till revisorer och rekrytering av revisorskandidater. 

En inventering av preferenser av revisorskandidater har genomförts. Vårt bidrag hjälper 

till att skapa en mer precis styrning av rekrytering och hantering av personal samt 

motivera befintliga revisorer vilket ökar effektiviteten i byrån. För revisionsbyråernas 

kunder kommer ökad kunskap om drivande egenskaper underlätta processen vid val av 

revisor. Våra resultat är preliminära och ger en indikation på att området är ett aktuellt 

framtida forskningsområde.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Vid genomförandet av detta examensarbete fann vi att social förmåga och erfarenhet 

inte hade en positiv inverkan på prestation. Fortsatta studier hade därför kunnat 

undersöka detta ytterligare genom att exempelvis undersöka varje samband för sig och 

därmed få en djupare förståelse för relationen mellan faktor och prestation. Fyra 

faktorer inom humankapitalet användes för att mäta prestation. Andra faktorer hade 

kunnat användas eller fler variabler till de redan befintliga för att se om det finns andra 

relationer. Ett förslag är att studera oberoende och dess påverkan på prestation. Vidare 

innehåller detta examensarbete också endast kvantitativ data i form av statistik. Ett 

annat förslag är att göra en liknande studie fast ur intressenters synvinkel och på så sätt 

ge en bredare bild av vilka egenskaper som eftersträvas hos en revisor. För att 

ytterligare ge nyanser åt drivande egenskaper som återfinns hos en revisor hade en 

studie på revisorer som övergått till andra tjänster varit av intresse på grund av att en 

ökad självdistans.   
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Bilaga 1 – Introduktionsbrev 

Hej, 

Vi är två studenter från civilekonomprogrammet på Luleå Tekniska Universitet som 

skriver ett examensarbete om vilka egenskaper hos en revisor som bidrar till prestation.  

Enkäten syftar till att fånga viktiga erfarenheter, förmågor och färdigheter som kan 

tänkas påverka en revisorskandidats prestation och möjlighet att på ett meningsfullt sätt 

bidra till revisionsprocessen. Erfarenheter, förmågor och färdigheter kommer således att 

behandlas synonymt i enkäten nedan.  

Era svar betyder väldigt mycket för oss och vi är tacksamma för att ni ställer upp och 

bidrar till vår undersökning.  

Svaren som lämnas kommer vara anonyma och enkäten tar ungefär 10 min att 

svara på.  

Länk till enkät: 

https://docs.google.com/forms/d/1FATGTHKhLCn0agqdra3Yh9uNZOi_glP_uMFkeAw

109Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

  

Om du har problem att svara på frågor kan du kontakta oss på både mobil och mail. 

Med vänliga hälsningar. 

Emir Ismicic:  

E-mail: emiism-1@student.ltu.se 

Mobil: 0735770696 

 

Nicholas Granberg:  

E-mail: nicholas.granberg@hotmail.com 

  

https://docs.google.com/forms/d/1FATGTHKhLCn0agqdra3Yh9uNZOi_glP_uMFkeAw109Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1FATGTHKhLCn0agqdra3Yh9uNZOi_glP_uMFkeAw109Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Bilaga 2 – Enka t 

Enkäten syftar till att fånga viktiga erfarenheter, förmågor och färdigheter som kan tänkas påverka en 

revisorskandidats prestation och möjlighet att på ett meningsfullt sätt bidra till revisionsprocessen. 

Erfarenheter, förmågor och färdigheter kommer således att behandlas synonymt i enkäten nedan.  

 

Svaren som lämnas kommer vara anonyma och enkäten tar ungefär 10 min att svara på. Kom ihåg 

att klicka på skicka-knappen längst ner i enkäten när du är klar. 

 
Om du skulle hjälpa en byrå i samband med en rekrytering. Vad skulle du säga om följande 

aspekter där skalan varierar från -3 tar helt avstånd; 0= neutral kan ej ta ställning; till + 3 

instämmer helt.  Enkätens disposition ser ut som följande, först behandlas bakgrundsfrågor, efter 

det kommer frågor gällande; Utbildning, Erfarenhet, Social 

förmåga och Yrkesfärdighet. Avslutningsvis kommer allmänna frågor behandlas.  
 

Om du har problem att svara på frågor kan du kontakta oss på både mobil och mail. 

Emir Ismicic:  

E-mail: emiism-1@student.ltu.se 

Mobil: 0735770696 

 

Nicholas Granberg:  

E-mail: nicholas.granberg@hotmail.com 

 

Bakgrund 
Kön 

[ ]Man 

[ ]Kvinna 

 

Ålder 

[ ]Under 30  

[ ]Mellan 30-50   
[ ]Över 50 

 

Arbetsgivare 

[ ]PwC 

[ ]KPMG 

[ ]Ernst & Young 

[ ]Deloitte Touche Tohmatsu 

[ ]Annan 

 

Befattning 

[ ]Revisorsassistent 

[ ]Godkänd revisor 

[ ]Auktoriserad revisor 

 

Yrkeserfarenhet 

[ ]Under 5 år 

[ ]Mellan 5-15 år 

[ ]Över 15 år 

 

 

Med avseende på utbildning. Jag skulle säga att det är viktigt att en revisionskandidat 

har förmåga att… 

 identifiera nyanser i behov vid konsultation gentemot kund 

 god förståelse för redovisning 

 utveckla en expertis inom ett specifikt område t ex skatter  



 

 bygga upp en professionell förmåga att uppträda med förtroende gentemot kund 

 

 

Med avseende på erfarenhet. Jag skulle säga att det är viktigt att en revisionskandidat 

har tidigare erfarenhet av… 

 redovisning och revision  

 ta till sig samt utveckla nya rutiner för att lösa problem 

 hantera ostrukturerade problem och nya situationer 

 relaterade branscher eller ämnesområden 

 arbeta under press 

 

 

Med avseende på social förmåga. Jag skulle säga att det är viktigt att en 

revisionskandidat klarar att… 

 arbeta i grupp  

 få individer i teamet att arbeta tillsammans och mot gemensamma mål 

 delta i diskussioner på ett professionellt sätt 

 uttrycka sig klart och tydligt såväl i tal som i skrift, både gentemot kund samt 

internt gentemot team 

 

 

Med avseende på yrkesfärdighet. Jag skulle säga att det är viktigt att en 

revisionskandidat har förmåga att… 

 koordinera mellan olika uppdrag 

 utveckla ett stabilt förhållningssätt gentemot kund 

 göra insatser för att undvika att skapa problem eller störningar med andra 

uppgifter och ansvarsområden 

 samråda med andra med annan specialistkunskap och från en annat område 

 hantera kunder på ett sätt som de upplever smidigt 

 

Jag skulle säga att en högpresterande revisor i allmänhet innehar följande egenskaper 

där skalan varierar från -3 inte alls viktig; 0= neutral kan ej ta ställning; till + 3 mycket 

viktig 

 hög stresstålighet 

 hög kundbeläggning 

 hög planeringsförmåga gällande både uppdragsplanering samt planering mellan 

alla uppdrag 

 positiv inställning och agerar etiskt 

 klarar att skilja på stora och små kunder 

 klarar vara effektiv gentemot uppdragsgivare 

 har låg sjukfrånvaro 

 vill stanna kvar i byrån 

 vill jobba inom revisionsbranschen 

 

Tack för att du deltog i vår enkät. Din feedback är viktig. 

  



 

Bilaga 3 - Pilotenka t 

https://sv.surveymonkey.com/s/B9VQYF7 

Enkäten syftar till att fånga viktiga erfarenheter, förmågor och färdigheter som kan tänkas påverka en 

revisorskandidats prestation och möjlighet att på ett meningsfullt sätt bidra till revisionsprocessen. 

Erfarenheter, förmågor och färdigheter kommer således att behandlas synonymt i enkäten nedan.  

 
Om du skulle hjälpa en byrå i samband med en rekrytering. Vad skulle du säga om följande 

aspekter där skalan varierar från -3 tar helt avstånd; 0= neutral kan ej ta ställning; till + 3 

instämmer helt.  Enkätens disposition ser ut som följande, först behandlas bakgrundsfrågor, efter 

det kommer frågor gällande; Utbildning, Erfarenhet, Social 

förmåga och Yrkesfärdighet. Avslutningsvis kommer allmänna frågor behandlas. Svaren som lämnas 

kommer vara anonyma.  
 

Om du har problem att svara på frågor kan du kontakta oss på både mobil och mail. 

Emir Ismicic:  

E-mail: emiism-1@student.ltu.se 

Mobil: 0735770696 

 

Nicholas Granberg:  

E-mail: nicholas.granberg@hotmail.com 

 
 

Bakgrund 

Ålder & Kön 

[ ]Under 30  [ ]Man 

[ ]Mellan 30-50  [ ]Kvinna 
[ ]Över 50 

 

Arbetsgivare 

[ ]PwC 

[ ]KPMG 

[ ]Ernst & Young 

[ ]Deloitte Touche Tohmatsu 

[ ]Annan 

 

Befattning 

[ ]Revisorsassistent 

[ ]Godkänd revisor 

[ ]Auktoriserad revisor 

 

Yrkeserfarenhet 

[ ]Under 5 år 

[ ]Mellan 5-15 år 

[ ]Över 15 år 

 

Aspekter översatta och modifierade till en kontext med revisorer från Smith, A., Latter, S., & 

Blenkinsopp, A. (2014). Safety and quality of nurse independent prescribing: a national study of 

experiences of education, continuing professional development clinical governance. Journal of advanced 

nursing, 70(11), 2506-2517. 
 

Med avseende på utbildning. Jag skulle säga att det är viktigt att en revisionskandidat 

har förmåga att… 



 

- identifiera nyanser i behov vid konsultation gentemot kund Viktigt vid 

säljarbete, så kanske inte så viktigt i början av arbetet men definitivt längre fram 

i karriärstegen 

- anpassa roll i förhållande till revisionsteamet osäker på vad ni menar, 

rollerna är normalt ganska hierarkiska, som ny assisten brukar man få börja 

pricka ”botten” på balansräkningen. 

- identifiera nya tekniker för redovisning ett specialistområde och något på 

Partnernivå. God förståelse för redovisning är viktigt man kanske inte på 

assistentnivå 

- utveckla en expertis inom ett specifikt områden t ex skatter ett 

specialistområde och något på Partnernivå. God förståelse för redovisning är 

viktigt man kanske inte på assistentnivå 

- praktiskt uttrycka sig gentemot kund om t ex komplicerade lagrum och    

tillämpningar Förmågan att kunna uttrycka sig klart och tydligt såväl i tal som i 

skrift (ofta både SE och ENG) kan inte underskattas. Det är dessutom viktigt vid 

intern kommunikation. En revisorsassistent dokumenterar alltid arbetet skriftligt 

och då behöver den påskrivande revisorn kunna förstå dokumentationen för att 

göra sin bedömning. Av erfarenhet kan jag säga att revisorsassistenter sälla är 

duktiga på detta. 

- bygga upp en professionell förmåga att uppträda med förtroende och 

auktoritet gentemot kund Förtroende snarare än auktoritet 

- bygga upp förmåga att agera i olika sammanhang förstår inte vad ni menar 

- ha omsorg att förvärva nödvändiga licenser och behörigheter Tänker ni på 

någon särskilt (typ körkort?) 

 

 

Med avseende på erfarenhet. Jag skulle säga att det är viktigt att en revisionskandidat 

har tidigare erfarenhet av… 

- redovisning och revision  

- utveckla rutiner för att lösa problem Du blir oftast upplärd i detta, viktigt 

att ta till sig nya sätt att lösa problem, skulle jag nog säga. 

- hantera ostrukturerade problem och nya situationer viktigare ju längre man 

kommer i karriären 

- relaterade branscher eller ämnesområden 

- arbeta under press  

 

 

Med avseende på social förmåga. Jag skulle säga att det är viktigt att en 

revisionskandidat klarar att… 
Modifierad från: Themba, G., & Marandu, E. E. (2012). The Effects of Market Orientation on Employees: 

A Study of Retail Organizations in Botswana. International Business Research, 6(1), p130. 
 

- arbeta i grupp  

- få individer i teamet att arbeta tillsammans och mot gemensamma mål 

 

 

Baserat på Washers (2007) framtagna ramverk för vilka nyckelkompetenser en färdig 

student bör kunna....... (kommunikation) 

- producera en detaljerad och sammanhängande text om komplexa ämnen 

lämplig för situationen se kommentar ovan om att praktiskt uttrycka sig 

- delta i diskussioner och på ett professionellt sätt se kommentar ovan om 

att praktiskt uttrycka sig  



 

- lyfta fram och presentera viktiga begrepp för kund se kommentar ovan om 

att praktiskt uttrycka sig 

- kommunicera information, ideér, problem och lösning på ett pedagogiskt 

sätt se kommentar ovan om att praktiskt uttrycka sig 

 

 

Med avseende på yrkesfärdighet. Jag skulle säga att det är viktigt att en 

revisionskandidat har förmåga att… 
define co-ordination as “the extent to which the various interdependent parts of an organization 

function each according to the needs and requirements of the other parts and of the total system” 

Källa: Georgopoulos, B.S. and Mann, F.C. (1962), The Community General Hospital, 

Macmillan, New York, NY. 

 

- koordinera mellan olika uppdrag 

- utveckla ett stabilt förhållningssätt gentemot kund 

- klarar hantera frågor inbördes och till relaterade avdelningar inom byrån (t 

ex skatter och IT support) 

- göra insatser för att undvika att skapa problem eller störningar med andra 

uppgifter och ansvarsområden. 

- samråda med andra med annan specialistkunskap och från en annat 

område. 

- hantera kunder på ett sätt som de upplever smidigt 

Revisorer tenderar fortfarande att vara lite av ”ensamseglare” eftersom det enligt 

lag är de som bestämmer kring uppdragen, det tenderas dock läggas betydligt 

mer energi på relationerna med kunderna än internt på byrån. 

 

Jag skulle säga att en högpresterande revisor i allmänhet innehar följande egenskaper 

där skalan varierar från -3 inte alls viktig; 0= neutral kan ej ta ställning; till + 3 mycket 

viktig 

- hög stresstålighet 

- hög kundbeläggning Ofta så revisorer bedöms, genom debiteringsgraden 

- hög planeringsförmåga menar ni uppdragsplanering eller planering av alla 

sina uppdrag 

- positiv inställning och agerar etiskt 

- klarar att skilja på stora och små kunder 

- klarar vara effektiv gentemot uppdragsgivare 

- har låg sjukfrånvaro 

- slutat se på andra alternativ till karriär Låter lite dystert tycker jag… 

- vill stanna kvar i byrån 

- vill jobba inom bransch förstår inte riktigt vad ni menar, vilken bransch? 

Tack för att du deltog i vår enkät. Din feedback är viktig. 

 



 

Bilaga 4 – Eigenva rde 

Tabell 8 Eigenvärde 

Förklaringsgrad 

Faktor 

Eigenvärde 

Total 

Ackumulerad 

% 

1 5.26 26.30 

2 1.92 35.89 

3 1.69 44.33 

4 1.40 51.33 

5 1.24 57.54 

6 1.16 63.33 

 


